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1. Vítězná přehlídka sovětských tanků

v Moskvě. Tyto tanky projely celou
Evropou od Uralu až po Berlín. 2. So

větští vojáci pochodují po Rudém

náměstí s ukořistěnými německými
prapory. 5. Takto před dvěma lety

oslavovala Moskva vítězství. 4., 5.,
ó.Záběry z měst osvobozených Rudou

armádou: z Vidně, Pešti a Bukurešti.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Francie v krisi
Dnešní politická a hospodářská krise
ve Francii má několik příčin a několik
stránek, ale jistě se nemýlíme, připisujeme-li hlavní podíl na dnešním vy
hrocení francouzské krise výsledku mo
skevské konference a jeho vlivu na po
stup francouzských komunistů. Jako už
tolikrát v minulosti, má sovětská politika vůči té či oné zemi bezprostřední
vliv též na postoj a taktiku příslušné
komunistické strany.
O Francii je již delší dobu potají a
neokázale sváděn souboj mezi anglo
saským západem a slovanským výcho
dem. Hospodářské výhody, které může
jen západ Francii poskytnout, musí být
v představách francouzských vedoucích
státníků stále měřeny a srovnávány
s očividnou souběžností vojensko-obranných zájmů Francie a slovanských stá
tů tváří v tvář Německu. Nic lépe ne
ukazuje toto kolísání francouzské poli
tiky, která arci měla a také mohla 'být
politikou světové synthese (jak se o to
často pokoušel ministr Bidault), jako
osud připravované československo-francouzské smlouvy. Chvílemi stojíme tak
řka před podpisem smlouvy s Francii,
chvílemi (na př. i v této chvíli) nám
nepřipadá nic vzdálenějšího než mož
nost obnovit spojenectví s největším
západním sousedem Německa,
Ve vnitřní politice francouzské ne
bylo arci už delší dobu nouze o podně
ty k napětí a k rozporům. Vzbouření
v Indočíně, v provincii Viet-Nam, ve
dené komunistou, prošlým »vzděláva
cím« kursem Kominterny v Moskvě,
první způsobilo trhlinu v dnešní komunisticko-socialisticko-lidové koalici. Při
' rozpravě o vojenské akci, směřující
k likvidaci povstání v Indočíně, došlo,
jak známo, k oné kuriosní situaci, že
ve francouzském národním shromáždě
ní ministři-komunisté hlasovali jinak,
než poslanci-komunisté. O další trhlinu
se postaralo vzbouření na Madagaska
ru a rovněž jasná tendence domorodců
v Alžíru, kteří usilují o podobné auto
nomní postavení vůči Francii jako má
Maroko (dodnes tři alžírské departe
menty jsou pokládány za součást ma
teřské Francie).
Vedle těchto zámořských starostí,
které proti sobě postavily francouzská
komunisty na straně jedné a ostatní
strany na straně druhé, jsou tu neutě
šené poměry sociáině-hospodářské ve
Francii samé. Velké obtíže zásobovací,
které vedly k radikálnímu omezení pří
dělu chleba a masa, vytvářejí ovzduší,
v němž otázka mezd a platů se řeší
ještě podrážděněji, než by bylo nutno.
Lednové Blumovo opatření, kterým by
ly lineárně sníženy všechny ceny o pět
procent, nemá vlivem komunistické agitace onu působnost psychologického
zvratu, jaký se očekával. Blumovo sní
žení pěti procent mělo totiž nejen vy
volat všeobecnou tendenci snižovaci, ale

též znemožnit nová mzdová hnutí v děl
nictvu. Komunisté jak z důvodů mezi
národních, tak také z konkurenční zá
šti vůči socialistům, jejichž prestiž
v krátkém období ryze socialistické
vlády, Blumem vedené, vzrostl, vyvo
lali nové stávky.
Ovšem, kdyby mezi Francií a Ruskem
byla po moskevské konferenci nálada
smířlivější, není sporu o tom, že by i
francouzští komunisté nehnali prostřed
nictvím jimi zcela ovládaného Všeodborového hnutí zemi do stávek tak těž
kých a vážných. A tak Francii, které
na rozdíl od Anglie a Ameriky Sovět
ský svaz odmítl požadavek hospodář
ského přivtělení Sárska k Francii, od
mítá zase v příčinné souvislosti (kte
rou jen bláhovec. by neviděl) komuni
stická strana Francie a její Všeodborový svaz klid v otázkách mzdových, na
nichž závisí rekonstrukce Francie jako
velmoci právě tak, jako na přiznání
Sárska a rurského uhlí.

Spojenecké smlouvy Francie
Turecký list Journal d'Orient píše
v úvodníku Alberta Karasů o mírových
a spojeneckých smlouvách. Nestačí, že
je konec války, je třeba dáti Evropě
nový politický rámec, O francouzskoanglické smlouvě se říkalo, že bude na
mířena proti SSSR. Ramadier nedávno
však prohlásil, že Francie se neodchýlí
od své politické tradice, která ji stano
ví na poloviční cestě mezi V. Britannií a
SSSR. A to je jistě pravda, neboť se
pomýšlí na obnoveni tradičních spoje
neckých styků mezi Paříží, Prahou a
Varšavou, čímž by byla obnovena rov
nováha zviklaná válkou.
Francie hledala vždy spojence na vý
chodě proti Německu a Rakousku, ať
to byli Švédové, Poláci nebo Rusové.
Již před první válkou se myslilo na po
stavení bariéry z jihu proti Německu.
První pokus byl učiněn v tomto směru
od Francie j z r. 1912 v době, kdy byl
kancléřem von Bülow, který předložil
tehdy Reichstagu mimořádný, válečný
rozpočet. Paříž tehdy usilovala o sblíže
ní s Bělehradem. Jejím plánem byla
koalice států proti Německu z jihový
chodu. Po válce měly být těmito státy
Polsko, ČSR, Jugoslávie. Tato kombina
ce, byť se zdála umělou, zapustila však
kořeny v oněch státech. V Rumunsku
na příklad bylo až devotně podporováno
a oslavováno vše československé, což
stačilo, aby diktátoři byli znepokojeni,
Mussolini se první pokusil porazit Ma
lou dohodu. Měl ďábelskou radost z pá
du Beneše a CSR, protože to znamenalo
také konec Malé dohody. Ostatní dodě
lal Göring, kterému se podařilo odvrá
tit Polsko od jeho přirozených spojenců.
Jak mohli Pilsudski a Beck padnout do
německé léčky ? Snad z nenávisti
k Rusku, ale ani to není dostatečný dů
vod. Poláci tehdy žádali kolonie a vzali
Cechům Těšínsko. Nicméně r. 1936,

Na osvobození člověk teprve
čeká
Rozum a poznání jsou a mohou být jen
nástroji člověka, nemohou být však jeho
Spásou. S tím úzce souvisí moderní
otroctví a Huse svobody. Mo
derní otrok, to je člověk-straník, člověkrobot státního stroje, člověk-potrava
státního molochu, jak praví. Georges
Ber nanos („Lq France contre les Robots“). Dnešní člověk není svoboden, ač
si to může namlouvat nebo mu to na
mlouvají jeho političtí svůdci. Může se
pochopitelně namítnout, že nikdy člověk
nebyl ve skutečnosti svoboden, hlavně
v době kapitálových služebností. Člověk
se však domníval, že, není-li svoboden,
denně se aspoň osvobozuje, kráčeje po
cestě humanity. Tragikou — mnohde ne
přiznanou či ani netušenou — je právě
to, že dnešní člověk prohlašuje o sobě,
že ještě nikdy nebyl tak svoboden — a
vpravdě je otrokem, aniž o tom ví nebo
aniž je ochoten si to přiznat. Nejde nám
tu pochopitelně o svobodu hospodářsky
silnějšího utlačovat a vykořisťovat slabé.
Také Bernanos ví velmi dobře, že volá-li
někdo: „Ať žije svoboda!“, myslí přede
vším na svou „vlastní“ svobodu. Je však
důležité vědět, myslí-li přitom také na
svobodu druhých, ostatních, neboť slou
žit svobodě můžeme také z vypočítavosti.
Podle Bernanose není svobpdou také ja
kýsi druh vzájemné dohody (společen
ské smlouvy), jíž si lidé vzájemné zaru
čují mír z důvodů vzájemných služeb.
Svoboda, pravá svoboda, nemá podle Ber
nanose základ v člověku samém. Oprav
dová svoboda je pro něho pouze svobo
dou v Kristu. Boj o svobodu nebude vy
bojován tím, že jednu formuli o svobodě
postavíme proti formuli druhé, jedno
poznání proti jinému poznání, jednu ab
strakci proti druhé abstrakci. Bojovat o
svobodu, když nepřítel okupoval zemi,
nebylo tak těžké: byl tg boj člověka
(mnohdy neozbrojeného) proti člověku
(většinou ozbrojenému). Nyní však je po
staven člověk před tyranii strojů a celé
strojové givilisace. a to především před
monstrum, kterému se říká stát. Bylo by
ovšem směšné a naivní hledat osvoboze
ní od strojů tím, že bychom je chtěli
potlačit. Osvobodit se lze od strojů jedi
ně tím. že nad nimi zvítězíme, že si je
podřídíme své vůli. To je smysl. který
Bernanos přikládá revoluci. Osvobození
člověka, nikoliv jeho nové zotročení to
talitními útvary, stranou, kolektivem,
státem.
M. ■§.
když Němci obsadili levý břeh Rýna,
týž Beck napsal do Paříže nabídku Pol
ska, že vstoupí ihned do války proti
Německu.
Nyní po druhé válce se stará spoje
nectví obnovují. Modzelevski v Pafiži
zahájil při podpisu mírových smluv se
satelity Německa rozpravy s Bidaultem
o obnovení francouzsko polské smlouvy
z r. 1925 a podepsal kulturní dohodu.
Také mezi Francií a ÖSR byl navázán
styk a jednání o obnovení spojenecké
smlouvy. Tato diplomatická práce sta
čí, aby vyvrátila pověsti o změně v opa
třeních francouzské poliťky v Evropě
vůči Rusku nebo vůči Německu.

Moskevská konference očima
SSSR
Moskevský deník »Izvěstija« shrnuje
analysu moskevské konference čtyř vel
mocí o Německu (v dalším otiskujeme
nejtypičtější ohodnocení jednoho z nej
významnějších listů amerických a ana
lysu brit, deníku »Daily Telegraph«. Ze
srovnání těchto 3 různě zaměřených ko
mentářů jasně vyplývá, jak, bohužel,
1 <?<■'
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jeou velmoci ještě vzdáleny od shodné
ho jednolitého názoru na poválečné pro
blémy) těmito slovy: »Čtyři velmoci
přistoupily k úpravě německého pro
blému, který má pro evropský mír roz
hodující význam.
Bylo třeba udělat to, co se nepoda
řilo a nemehlo podařit po první světové
válce. Německo je třeba zbavit agre
sivního charakteru a včlenit je mezi
mírumilovné země. Na úspěchu tohoto
díla závisí bezpečnost budoucích poko* lení. V některých otázkách celkového
německého problému dosáhli účastnici
konference shody. Takovým bodem je
na příklad rozhodnutí o likvidaci prus
kého státu, tohoto rodného hnízda ně
meckého militarismu. S uspokojením
vzala světová demokratická veřejnost
na vědomi usnesení, týkající se demilitarisace, denacifikace a demokratisace
Německa. Není pochyby, že se udělalo
hodně práce. Aby se mohl plně zhod
notit význam rozhodnutí konference, je
třeba si udělat přesnou představu o roz
měrech a významu problémů. Může se
směle říci, že nebylo diplomatických
jednání, kde by byly řešeny problémy
tak složité a důležité. Je samozřejmé,
že řešení takových problémů potře
buje především času. Je úplně pocho
pitelné, že ohromné a složité otázky ne
mohly být rozhodnuty na jediné konfe
renci, proto zůstaly nedořešeny. Hlavní
boj na konferenci zahraničních ministrů
se vedl o krymské a postupimské usne
sení o Německu. Zatím co sovětská de
legace stále a důsledně trvala na plně
ní těchto usnesení, ostatní delegace,
hlavně americká a anglická, chtěly sy
stematicky otřást usneseními z Krymu
a Postupimi. Americká a anglická de
legace se pokoušely podle starých ne
osvědčených mpthod vnucovat svoji vů
li jiným státům. Je to charakteristické
pro imperialistické velmoci a vyvolalo
' ’‘to rozhodný odpor se strany Sovětského
'■ svazu. Sovětská delegace na moskevské
konferenci důsledně a tvrdě hájila zá
jmy demokratického a trvalého míru.
Všechna její činnost byla ve znamení
stalinských zásad zahraniční politiky,
podle které je SSSR oporou míru, bez
pečnosti, svobody a nezávislosti ná
rodů.«

Očima Anglie
Londýnský kónservativní deník Daily
Telegraph považuje ruský požadavek
na velké reparace z Německa a jeho
odmítnutí se strany Ameriky a Anglie
za hlavní příčinu neshody mezi spojen
ci. DaiQy Telegraph píše dále: Nemůže
býti sporu, že Rusko zoufale potřebuje
německých
výrobků.
Němci
zničili
v SSSR příliš mnoho, co tam bylo s ta
kovým úsilím a strádáním vybudováno
v letech 1917 až 1941. Vybudovat: zno
vu celou tuto průmyslovou stavbu stej
nými methodami. je vyhlídka, před kte
rou ustupují i ocelová srdce sovětských
vůdců. Co je přirozenějšího, než použi
tí německé dovednosti a strojů k napra
vení těchto škod? Ale nyní i Molotov
si musí uvědomit!, že, když žádá 10 mi
liard dolarů reparací z běžné německé
produkce během 20 let, žádá ve skuteč
nosti Spojené státy a Britannii, aby ob
novily jeho zemi. Britannie nemůže tak
učiniti a Spojené státy, kdyby chtěly
pomoci, daly by přednost přímější metbodě. Německo by mohlo platiti tento
účet jen tehdy, kdyby USA obnovily
německý průmyslový potenc’ál, který
by Sověty chtěly spolukontrolovati a
bráti z něho všechny výrobky.
Proč Molotov trvá na požadavcích,
s kterými západní spojenci nemohou
souhlasili ? Podle jednoho názoru dou-
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fá, že Američané se unaví evropským
zmatkem a stáhnou se do isolace, jen
když Rusko počká. Kdyby Američané
skutečně Evropu opustili, pak by SSSR
mohíl Evropu úplně ovládnouti. Ale tato
politika má právě opačný účinek. Spo
jené státy si uvědomují, že jako Anglie
mají hranice na Rýně a Dunaji, ať se
jim to líbí nebo nelíbí.

Očima USA
Vlivný deník »New Yo-rk Times« pra
ví v úvodníku, že Velká koalice, která
vyhrála II. světovou válku, není ještě
s to ujednati mír, a proto se nejistota
a zklamání budou dále ploužit světem.
Úmluvy z války předvídaly Německo
ozbrojené, odnacisované, demokratické,
politicky decentralisované, ale s hos
podářskou jednotou. Rakousko mělo
být svobodné, bez povinnosti platit re
parace. O tyto cíle se snažily USA
i Britannie v Moskvě. Spojené státy na
bídly dlohodobou alianci čtyř velmocí
na trvalé odzbrojení Německa. Francie
sledovala vlastní politiku, ale sblížila
se s Anglosasy do té míry, že solidarita
západních spojenců byla posílena.
Naproti tomu Rusko nejenže nedo
drželo své závazky z války, ale snažilo
se vnutiti poraženým i spojéhcům nové
podmínky, které měly připraviti cestu
k ovládnutí Německa, a tím Evropy.
Zatím co Rusové odmítali spojení sárského území s Francií, trvali na své a
polské anexi celé čtvrtiny německé pů
dy. Západní spojenci jsou nuceni obno
vit německý průmysl a vývoz, aby
mohli uživit i obyvatelstvo z ruského a
polského záboru, nebo je ponechati
v hladu. Rusko naléhalo, aby Německo
zaplatilo reparace v celkové výši 30 mi
liard dolarů v dnešních cenách z běžné
výroby a z toho by dostalo polovinu.
Kdyby k tomu západ svolil, musel by
vybudovat německý průmysl. Konečně
Rusko naléhalo ha úplnou politickou
centralisaci Německa, v němž vedle po
litických stran by vládly také odborové
ústředny a t. zv. demokratické a proti
fašistické oiganisaee, které mají účel
zajistit! nadvládu komunistům. To vše
se Rusové snažili včlenit! i do paktu
čtyř velmocí, který se takto měl státí
nástrojem ruských cílů.
Tím, že Rusko zabránilo uzavření mí
rové smlouvy s Rakouskem, zajistilo si
další okupaci nejen Vídně, ale i Maďar
ska a. Rumunska.
Je stále jasnější, že Rusko svou po
litikou sleduje cíle, které se stále roz
šiřují při každé slabosti možného sou
peře. Územní a politické zisky Ruska
jsou větší, než jakých kdy kterákoli
říše dosáhla válkou, přesto pokračuje
v expansi, v Německu a Rakousku tlaken|, ve východní Evropě vasalskými
vládami a jinde pronikáním.
Jediná okolnost dává naději do bu
doucna. Rusové se domnívají, že svých
cílů dosáhnou bez války. Rusko dnes
válčit nemůže a také nechce. Bude jen
manévrovat, a je naděje, že narazí-Ii
na opravdový odpor, ustoupí.
Západ musí provádět politiku, spočí
vající na třech zásadách:
1. usilovati o jednotu západních spo
jenců, aby nevznikl průlom, do nějž by
SSSR mohl vniknouti;
2. organisovati západní svět a státy,
které se k němu připojí k míru a hos
podářskému blahobytu. Nesmi opustiti
státy, které jsou dnes za železnou opo
nou.
3. musí projeviti spravedlivý ohled
k oprávněným ruským zájmům, aby se
předešlo nerozumnému a nebezpečnému
nepřátelství.
Při takové politice je stále ještě na

děje, že mrtvý bod bude překonán a že
se nalezne společná základna pro spolu
práci. Jen tato politika dává naději
k uskutečnění koncepce OSN a jediného
světa.

O britském imperialismu
Tři zajímavé a zdánlivě spolu nesou
visící episody z posledních několika
dnů mne přiměly, abych uvažoval o tom,
čemu se mnohdy říká „britský imperia
lismus“.
První episodou byla návštěva Henry
ho Wallace, bývalého vicepresidenta
Spojených států v Anglii, druhý byl
návrh, jejž učinil na konferenci pro
asijské vztahy v Delhi delegát Gruzín
ska, rodné země ministerského předsedy
Stalina, a episodou třetí byla zpráva
z New Delhi, že na žádost indického
mistokrále viscounta Mountbattena vy
dali vůdce Hindů Mahatma Gandhi a
předseda Moslemínské ligy Džinnah spo
lečnou výzvu k indickému lidu, aby se
zdržel jakéhokoliv násilí jednoho proti
druhému, jakož i všech nezákonností
při sledování svých cílů.
Loni v září Henry Wallace, jenž tehdy
ještě byl členem vlády presidenta Trumana, veřejně obvinil v Novém Yorku
„britský imperialismus“, že prý se snaží
„zatáhnout Spojené státy do války“.
Za své návštěvy ve Velké Britanii
Henry Walace několikráte obviňoval
„imperialismus“ Spojených států, že prý
vede svět do nové války. Použil také své
návštěvy, aby vychvaloval britskou po
litiku v Indii i jinde, že se snaží podpo.rovat svobodu a nezávislost národů.
Poněvadž ale se od loňského září ne
změnila ani britská vláda, ani nenastala
nějaká změna v „britském imperialis
mu“, tedy důvod pro změnu názoru Hen
ryho Walace není docela jasný.
Návrh, jejž tak neočekávaně učinil na
konferenci pro asijské vztahy v Delhi
delegát sovětské republiky Gruzínské
zněl v ten smysl, aby angličtina byla
zvolena jako dorozumívací jazyk mezi
asijskými národy. Gruzínský delegát
pravil, že takovu dorozumívací řečí má
samozřejmě být angličtina jakožto mezi
národní řeč obchodní. Mahatma Gandhi
projevil s tím v závěrečné schůzi kon
ference souhlas.
Zdá se mi, že je pozoruhodný vývoj
v organisaci, jejímž úkolem je hlásat ná
rodní uvědomění asijských národů. Kon
ferenci svolala Indická rada pro světové
věci na podnět Pandita Néhru, předáka
Hindů a místopředsedy prozatímní In
dické národní vlády. Zúčastnili se jí zá
stupci 24 asijských zemí, počítajíc v to
šest republik, sdružených v Sovětském
svazu.
Proč asi bylo navrhováno, aby anglič
tina byla doporučena jako dorozumívací
jazyk tohoto asijského hnutí? Odpovědí
snad je, že sotva si možno představit ná
rodní nezávislost Indie, kde je tolik ja
zyků a dialektů bez používání angličtiny
jako společné řeči vzdělaných tříd čet
ných indických kmenů. Je nezvratná
pravda — často přehlížená a často
úmyslně opomíjená — že britští admi
nistrátoři v Indii si již dávno vytyčili
jako svůj ideál vytvořit jednotný indic
ký národ, který by byl s to průběhem
doby sám řídit své věci.
Až dosud bylo hlavní překážkou na
cestě k indické jednotě a nezávislosti di
voké nepřátelství mezi Hindy a moslemíny a jistou měrou i nepřátelství mezi
některými, jinými náboženskými skupi
nami. Často se říkalo, že toto nepřátel
ství podněcovala, ne-li dokonce vyvolala
britská vláda v Indii,,a to podle zásady
„rozděl a panuj“.
Ve skutečnosti však toto nepřátelství
bylo stejně hluboké, jako nepřátelství*
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metzž hugenoty a katolíky ve Francii

nebo mezí papeženci a puritány v Anglii
a Skotsku v XVII. Století.
Vzpomínám si, jak jsem o tom asi před
17 lety hovořil s Mahatmou Gandhim a
jak jsem na něho naléhal, aby odstranil
tuto překážku na cestě svobody Indie, a
to tim, že se spojí s moslemíny, ale
Gandhi mi odpověděl lítostivě, že v této
věci nemá žádného „vnitřního světla“.
Dnes však, jak se zdá, Gandhi nalezl
aspoň „vnější světlo“, a to ve strašlivém
krveprolévání, plenění a žhářství, které
následovalo po ohlášení, že Britové ode
vzdají výkonnou moc v Indii nejpozději
v červnu 1948 indické vládě. V boji, kte
rý ihned potom vypukl mezi Hindy a
moslemíny. bylo zahubeno mnoho tisíc
lidských životů a zničen obrovský ma•jetek. Mahatma Gandhi se pokusil uklid
nit tyto náboženské vášně svou poutí,
kterou podnikl pobouřeným moslemínským územím.
Ale teprve, když nový — a patrně
i poslední — britský místokrál v Indii
lord Mountbatten vážně domluvil Gandhimu a vůdci moslemínů Džinnahovi,
aby společně vydali ke svým stoupen
cům výzvu, zachovat klid a mír, oba vy
dali prohlášení, v němž vyslovují polito
vání nad „nedávnými nezákonnostmi a
násilnostmi, které zhanobily jméno Indie
a způsobily nezměrné škody nevinným
lidem, bez ohledu na to, kdo byl útoční
kem a kdo byl oběti“.
Jako všichni britští přátelé Indie i já
vřele doufám, že tento manifest, tento
poslední čin „britského imperialismu“
ponese ovoce, to jest bude podporovat
přátelství a dobrou vůli mezi 90 miliony
indických moslemínů. a 260 mil. Hin
dů, neboť na snesitelném souladu a ro
zumné spolupráci obou těchto velkých
náboženských skupin snad závisí bu
doucnost Indie.
Wickham Steed.

Slovanské Švýcarsko
Článek Fr. Bondyho ve švýcarském
týdeníku Die Weltwoche s nadpisem
»Slovanské Švýcarsko«, srovnává Čes
koslovensko a Švýcarsko v době před
mnichovské a dnešní. První čs. repub
lika, píše autor, měla několik styčných
bodů se Švýcarskem: byla středoevrop
ským státem zemědělským a průmyslo
vým' současně. Obě země vzn:kly dlou
holetým odbojem proti panství habsbur
skému a posléze byly obě státy národ
nostními. Někdejší výrok presidenta
Masaryka, že Československo se stane
jakýmsi »vyšším Švýcarskem« se ne
uskutečnil. Dnešní Československo je
pravým opakem Švýcarska, stalo se
státem ryze národním. Revoluční hesla
socialisace, pozemková reforma, znárod
nění, jsou ve skutečnosti důslednou slavisaeí. k níž dochází po urputném boji
s německými dobyvateli. Demokratická
kultura a dalekosáhlá sociální rovnost
a spravedlnost platí zde jen pro Slova
ny. Toto uzavření do jakéhosi slavismu
není bez nebezpečí. Ačkoli blízkost Víd
ně a Budapešti by měla býti důvodem
k ovládání jazyků německého a maďar
ského, klade se ve školách větší důraz
na angličtinu a ruštinu. Proces, který se
odehrává na Slovensku, jest prakticky
poslední etapou k dobyti měst slovan
ským živlem. Po vysídlení jiných národ
ních živlů nejeví se však poměr přízni
věji než zá první republiky. Tehdy stá
lo proti 60 milionům Němců 15 milionů
Čechoslováků, dnes proti 70 milionům
Němců 12 milionů Cechů a Slováků.
Německá otázka je problémem obtíž
ným. Může-li Švýcarsko navazovat na
všechny evropské problémy, musí Čes
koslovensko se zřetelem na své smluvní
závazky setrvati v určitém isolacionis-
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mu. Odlišuje se tudíž od Švýcarska ne
toliko tím, že za války tolik trpělo,
nýbrž také tím, že má dnes spolupráci
v určitém směru omezenu. Posléze také
s vnitřněpolitického hlediska je Česko
slovensko opakem Švýcarska, neboť tam
jde o to, koľk socialismu se podaří vpraviti do demokracie, kdežto v Českoslo
vensku, kolik demokracie se uplatní
v socialismu. Ovšem osobnost presidenta
Beneše, který· důsledně a trpělivě uplat
ňuje stanovisko státu právního a který
se osvědčil jako státník velkého evrop
ského formátu, je pro další vývoj spo
lehlivou zárukou.
K. H.

ČSR právním státem
Journal de Géněve uveřejnil článek
profesora ženevské university S. StellinMichauda, zdůrazňující různé skuteč
nosti, pro Československo příznivé. Toto
je jedinou zemí za »železnou oponou«,
která podržela svou sociální strukturu
a demokratickou tradici a zůstala práv
ním státem, v němž občané žijí bez
strachu. Praha se stává pozvolna hlav
ním městě východní Evropy. Za tyto
okolnosti vděčí právní kontinuitě mezi
státem předmnichovským a dnešním,
kontinuitě, která jest zajištěna osobno
stí presidenta republiky dr. E. Beneše.
Československo má ovšem také své sta
rosti a problémy, vyplývající ze země
pisné polohy v průseku dvou závodí
cích světů. Ve vnitřní politice, řízené
koalicí Národní fronty, se podle autoro
va názoru zvolna prohlubuje propast
mezi komunisty a ostatními politický
mi stranami. Poměr Slováků k pražské
vládě je jedlím z nejchoulostivějších
problémů. Znárodnění jest velkým po
kusem na poli hospodářském, zápasícím
s nedostatkem pracovních sil. S hledis
ka zahraniční politiky jest pochopitelno, že CSR se opírá podle historického
výroku svého presidenta z 28. října 1945
o onu mocnost, která jest nejpohotověj
ší zabezpečit jeho bytí; přátelství se So
větským svazem je životní nezbytností.
K. H.

Spravedlnost zvítězila
Veřejnost má v živé paměti případ
zaměstnance Cs. film, společnosti (Kinofikace) p. F. M. Šikoly, který byl na
hodinu propuštěn proto, že odhalil v ná
rodním filmu podvody a nehospodár
nost se stát, penězi, jdoucí do několika
milionů Kčs. Tento zaměstnanec »ztra
til důvěru« (tak zní odůvodnění výpo
vědi) závodní rady, jejíž někteří členo
vé mají lví podíl na těchto »budovatel
ských činech«. Tato závodní rada hro
zila dokonce stávkou v tom případě,
kdyby na zákrok úřadů jmenovaný za
městnanec znovu nastoupil do zaměst
nání. Zřejmě by byla stávkovala, ale
sama, neboť většina zaměstnanců v do
pise jí poslaném, protestovala proti to
muto postupu a stavěla se za propuště
ného zaměstnance, neboť byla přesvěd
čena, že se zde jedná o akt politické
persekuce a asociálnosti nejhrubšího
zrna.
Dnes, kdy máme tolik sociálních in
stitucí majících chránit právě zájmy
utiskovaných zaměstnanců — zklama
ly všechny. Tento zaměstnanec nenašel
oporu ani u tajemníků ROH, KRO, ani
na gen. sekr. ÚRO, a proto se marně
ptáme my i ona část zaměstnanců Kinofikace, která protestovala proti to
muto teroru, nač tu tyto instituce vlast
ně jsou a koho zájmy hájí? Našel se
ale orgán — orgán nejpovolanější —
náš parlament, kde tento případ musí
vysvětlit! sám p. min. inf. V. Kopecký,
který byl v této věci interpelován 2.
dubna poslanci strany lidové.

Nezávislost 1 objektivita našich soud
ců se ukázala i v tomto případě. Dne
23. dubna 1947 vydal okr. civ, soud
v Praze pod čj. Cn 171/47 rozsudek,
kterým se odsuzuje Cs. filmová společ
nost (Kinofikace) k zaplaceni neopráv
něně zadržené gáže, dále k zaplacení
útrat sporu ve výši 6-444 Kčs pod exo
kucí do 14 dní a rozsudek zní: »Pra
covní poměr trvá dále podle zákona«.
Právda a spravedlnost zvítězila.

Dokument doby ze Sušice
... několik slov, protože jsem vám
všem chtěla dát sbohem. Budeme odsu
nuti. Muž, dvě dcerušky, já. Muž ně
meckého původu, ale česky žijící a mlu
vící, já Češka, která u/mím trochu ně
mecky, mé dvě děti, které slova německy
neumějí. Nejsme totiž běžné smíšené
manželství; můj muž byl odsouzen na
tři roky. Byl v SA. Ano, byl tam. Ale
protože se choval dobře, protože všichni
Češi vydali o něm nejlepší svědectví,
jak pomáhal, protože mimo to existovala
svědectví gestapa o jeho protinacistic
kém smýšlení (byl pro ně vyšetřován),
po uznání všech polehčujících okolností
byl odsouzen mírně. Uznáváme, že je to
trest mírný. Z Čs. vězení byl nedávno
propuštěn, aby byl odsunut, protože bez
trestu může žít na svobodě jen v Ně
mecku. Kdyby ovšem zůstal ve vězení
další dva roky, mohli bychom tu zůstat
jako smíšené manželství.
Jenže my už nemůžeme. Nezlobte se
na nás — ale já už nemohu. Šest let od
loučení od muže za války. Pak trpká dvě
léta v osvobozené republice. Mně, věrné
Češce, která má ráda svého muže a
tátu svých dětí, bylo spíláno. I po mně
plivli. Nemohu další dva roky žít odlou
čena od muže. Ze bych tak mohla za
chránit své děti pro český národ? Ale já
opravdu už nemohu dál. Pláču, ale muže
do vězení nemohu už pustit. Co tedy
dělat?
Odejdeme, totiž, budeme odsunuti. Ze
země, kterou miluji celou vroucností
svého srdce. Své děti budu muset dát
líčit němčině. Na krásnou Sušici — jak
je teď na jaře krásná! — budu vždy
ráda vzpomínat. Všelicos se stalo s námi
a kolem nás o revoluci. To se stává
v každém velkém revolučním hnutí. Ale
nové dva roky vězení pro mého muže,
nové dva roky být Češkou, ženou vězně
ného Němce, nové dva roky dívat se do
utékaných dětských očí, tázajících se,
proč táta.... co jsme ..., čím jsme se...
Nemohu. Budu je tedy učit v Německu
němčině, ale také lásce k Čechám a Ce
chům, aby nezapomněly, aby nikdy ne
zapomněly .... protože nemohu věřit, že
by moje holčičky, i když budou mít ně
mecké školy, se nemohly jednou vrátit.

Kam míří české právnicky ?
Po delší dobu již sledujeme znepoko
jeni tak zv. »soudničky« pražské advo
kátky. uveřejňované týdně v obrázko
vém časopise. Jsou věnovány téměř vý
hradně rozvodovým a rozlukovým pří
padům a zabarveny humorně, aby po
bavily. Namnoze obsahují návody, jak
prakticky jít od sebe; ješťě se nestalo,
že by se v advokátní kanceláři pisatelčině — podle »soudniček« — byli někteří
rozvadění manželé smířili, ačkoli poku
sy o smír by měly být přední snahou
a starostí pocťvého advokáta. O dětech
se v zábavných manželských historkách
týdenníku hovoří jaksi mimochodem.
Něco se s nimi udělat musí, to je jasné;
rozhodně však nejsou na překážku těm,
kteří se rozvést chtějí a také rozvedou.
Tendencí »soudniček« je, podepřít do
savadní rozlukovou praxi a pokud mož
no, ještě ji usnadnit. V žádném z cito-
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▼aných případů jsme se neshledali
8 varováním před lehkomyslným vstu
pováním do manželství a připomínkou,
že manželská přísaha a manželský slib
jsou něco víc, než pouhá smlouva trho
vá, a že rozchod rodičů bývá téměř
vždy tragedií pro děti — nic takového.
Jen od sebe a s humorem! Na publicis
tickou činnost této advokátky upozor
nil již před časem dopisovatel »Svobod
ných novin«, jenž to učinil příliš jemně,
a tak nejen že si toho nepovšimla
autorka »soudniček«, ale dokonce ani
ne redakce časopisu, což je na pováže
nou v době, kdy hlava státu naléhavě
volá po pevných, spořádaných rodinách,
jediné záruce zdatného, početného po
tomstva, tak žádoucího pro trvání ná
roda a státu.
Rozvody a rozlukami — a to také
v nežádoucím smyslu — se zabývá ještě
v jiném týdeníku, vysloveně ženském,
advokátka, od níž jsme to nečekali, pro
její rozhled ve věcech právních a hospo
dářských (jak známo, rozvrácené rodi
ny snižují hospodářskou zdatnost kaž
dého společenství, tedy i státního a nad
to opuštěné děti z takových rodin zatě
žují státní pokladnu). Bohužel však
ani vážená a osvědčená strážkyně prá
va neradí čtenářkám ženského listu,
aby se nerozváděly, nýbrž naopak sle
duje vyšlapanou cestu kolegyně z listu
společenského a starostlivě upozorňuje,
jak to manželské jho uvolnit anebo obe
jít.
Jednostranně, na prospěch rozlukové
ho zákona, vystupují některé právnič
ky také v rozhlase. Brno vysílalo před
časem, v dopoledních besedách pro že
ny, dvě samostatné přednášky doktor
ky práv, a to první o rozvodu a druhou
o rozluce. Rozvodová skončila bez jaké
hokoli komentáře autorčina, k rozluko
vé byl sice přidán dodatek, že je lépe
se nerozvádět, ten však nestačil setřít
silný dojem, jejž vyvolal výčet všech
možností, jež dnešní rozluková praxe
poskytuje.
Vedlo by daleko, kdybychom měli při
pomínat ještě i jednotlivé články, jež se
objevují v novinách a časopisech, proje
vy na schůzích a názory uplatňované
v menších kroužcích; většinou za nimi
stojí akademicky vzdělané ženy, znalkyně práv á většnou staví se k manžel
ským rozlukám kladně. Rozumějme:
jsou a budou některá manželství ne
šťastná, a to proto, že byla uzavřena
nerozvážně, nebo že muž a žena vnášejí
do nich své špatné vlastnosti. Leč je bez
počet manželství, kde nesoulad vzniká
jen z náladovosti, neschopnosti přizpů
sobit se druhému: opravňují tyto a po
dobné nedostatky k tomu, aby rodiny
byly trhány, protože náhodou zákon
vzniklý svého času pro osobní potřeby
několika mocných pánů a proti vůli mi
lionů jedinců v národě (— máme tu
dávnou historii našim právničkám osvě
žit? —) roztržku umožňuje? Nebylo by
lépe, kdyby sporné strany v advokát
ních kancelářích byly upozorňovány na
to, že manželství musí spočívat na od
hodlanosti obou partnerů dodržovat zá
kony Boží a pevné vůli žít jeden pro
druhého a oba pro děti?

Jak se to dělá
Naše znárodňovací akce je neodmys
litelná bez národních správců. Jsou me
zi nimi lidé schopní a poctiví, ale také
břídilové všeho schopní. Konečný soud
pronese budoucnost a v dohledné době
snad na jedné str'ané příděl spravova
ného podniku nebo »zaopatřeni« na. stát
ní útraty. Jak na jedné straně schopní a
poctiví národní správci se zasloužili o
zachránění velikých hodnot národního
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jmění, tak na druhé straně desítky mi
liard Kčs byly diletanty a podvodníky
zase promarněny. Dnes, kdy se záslu
hou kritiky a větší vážnosti k penězům
začíná pomalu myslit více hospodářsky
než politicky, vyvstávají různé přehma
ty ve správě znárodněných podniků
v tím ostřejším světle, i když všude
nejsou ze zjištěných fakt vyvozovány
důsledky a postiženým se dává možnost
uhrazením schodků vyhnouti se stihání.
Nebýti tohoto více méně stranického
ohledu na posice v pohraničí, bylo by
stihaných národních správců mnohem
větší procento, než ve skutečnosti dosud
•je. Vždyť dnes se přechází často mlčky
i přes takové věci, jako je vykázáni na
př. položky 400.000 Kčs ročně na vydr
žování osobního auta střední velikosti
a dobré značky, což vzbuzuje pochyb
nosti, zda se skutečně tolik projezdilo,
dále přes zaměstnávání a placení čle
nů rodiny, i když zdaleka nevykonávají
plnohodnotnou práci, přes prodej nejen
výrobků, ale i polotovarů a surovin pod
rukou šmelinářům a přes nákup surovin
předražených o smluvené provise ä la
Tonak a pod. Ovšem, když jde o milio
nové položky a svědomitého revisoraodbornika ministerstva průmyslu, vý
sledkem bývá zákrok proti provinilci,
jenž se pak dostane někdy do tisku a
dokonce i před soud. Práce revisorů
zasluhuje úcty, ale měla by býti snad
ještě účinnější jak v zájmu státu, tak
i těch poctivých národních správců, kte
ří trpí za viny dobrodruhů.

Stalin, demokraté a republikáni
Významný deník východu Spojených
států »Baltimore Sun« komentuje Sta
linův výrok, který učinil v nedávné
rozmluvě s Haroldem Stassenem o tom,
že nevidí nějakého rozdílu mezi americ
kou demokratickou a republikánskou
stranou.
Uvažující a někteří méně
uvažující Američané, praví se v člán
ku, již často řekli totéž, obvykle při
stížnostech nebo kritice.
Obyčejně však nenahlédli, že malé
rozdíly, oddělující hlavní politické stra
ny v této zemi, jsou spíše pramenem
národní síly než slabosti. Neboť prav
dou je, že velká většina Američanů
z tradice a přesvědčení se hlásí k při
bližně stejné řadě všeobecných politic
kých zásad. Někdy nemají přehled o je
jich významu, ještě častěji si nevědí
rady s jejich použitím. Jestliže se stra
ny ostře rozdělí ve svých názorech, je
to obyčejně proto, že jedna z nich cítí
nebo se snaží voľče přesvědčit, aby po
ciťovali, že druhá se odklonila příliš od
předpokladů, na kterých je založen celý
náš systém. Naopak, jak jsme viděli
tak často v minulých letech, když jedna
strana prosazuje program, který získá
vá všeobecně velikou popularitu, druhá
se vždy snaží vytvořiti základnu pro ta
kový program, který by její členy po
stavil do jedné řady s převládajícím
směrem. Hlavní úlohou vedoucích osob
politických stran v naší zemi není pro
to obraceti směr národních hnutí radi
kálními prostředky, ale spíše přesvědčovati voliče, že jejich kandidát udělá
větší a lepší kus práce než protivník,
kdyby se mu dostalo mandátu.
Taková taktika je přirozeně vázána
na odstranění filosofických rozdílů mezi
stranami. Tyto rozdíly jsme odstranili,
když jsme přijali ús'avu v roce 1787 a
když jsme dobojovali občanskou válku
r. 186Í; od té doby až dodnes se nevy
skytl žádný větší důvod, který by nutil
naléhati na provedení radikálních změn.
A vykonali jsme hodně od té doby, co
základní věci s^átu byly takto zařízeny.
Je naprosto přirozené, že Stalin, který

žije v tak velké vzdálenosti od této ze
mě a řídí vládu podle principů odlišných
od našich, si všímá toho, že politický
život Spojených států postrádá vel
kých schismat. Každému, kdo je řádně
obeznámen s našimi děj nami, je však
jasné, že tento charakteristický znak
je důkazem národní jednoty a mírou
národní síly.
·
fa

Americká aféra v Moskvě
„Pravda“ uveřejnila zprávu dopisova
tele „United Pressu“ v Moskvě Cronncitea, že ředitel americké niformační služ
by v Sovětském svazu Willis v rozhovo
ru s ním před svým odjezdem do USA
řekl, že na americkém velvyslanectví
v Moskvě maj[ hlavní slovo „osoby, nenávidějící Rusy“, které se úmyslně snaží
zabránit zlepšení sovětsko-amerických
kulturních styků výměnou informací
atd. Willis obviňoval zaměstnance ame
rického velvyslanectví, že mu úmyslně
bránili v konání jeho povinností, které
mu byly svěřeny kanceláří pro meziná
rodní informace a kulturní styky státní
ho departementu. Willis prohlásil, že tito
úředníci „budovali svou reputaci a ka
riéru na své nenávisti k Rusům, zatím
co cílem naší práce bylo sovětsko-americké přátelství“. Tito lidé s úspěchem
omezovali zasílání jakýchkoliv informa
cí do USA, jež by mohly být vykládány
jako příznivé pro Sovětský svaz. Willis
prohlásil, že v minulém měsíci velvysla
nec USA Smith nařídil jeho přeložení na
místo náměstka vedoucího americké in
formační služby v Budapešti. Když
Willis odmítl toto místo přijmout. Smith
mu navrhl, aby odešel do výslužby.
Willis se domnívá, že vyvolal nespoko
jenost vedoucích amerického velvysla
nectví tím, že ustanovil přímý kontakt
se sovětskými představiteli, místo toho,
aby pracoval v obvyklých vyslaneckých
cestách. Nespokojenost vzbudilo to pro
to, že Willis posílal své děti do moskev
ské školy. Willis prohlásil, že úředníci
amerického velvyslanectví narazí na
těžkosti, budou-li označovat všechny
osoby, nesouhlasící s politikou velvysla
nectví, za komunisty nebo jejich straní
ky. Willis sloužil za války 52 ■ měsíců
v námořnictvu, pak byl v květnu 1946
demobilisován jako vyšší námořní dů
stojník. Před válkou byl profesorem na
severozápadní universitě. Je členem re
publikánské strany, protestantského vy
znání a svobodným zednářem. Dopiso
vatel „United Pressu“ oznamuje, že vel
vyslanec Smith odmítl Willisova obvi
nění a prohlásil, že se ho rozhodl přeložit
do Budapešti, poněvadž se plně nehodí
pro místo v Moskvě. Dopisovatel ..Asso
ciated Pressu“ oznámil krátce s odvolá
ním na hodnověrné prameny, že Willis
odstoupil po cestě Ukrajinou, kdy jeho
různice s velvyslanectvím dosáhly
vrcholu. Z Washingtonu se oznamuje, že
státní departement očekával zprávu své
ho moskevského velvyslance, abu se
mohl věnovat podrobnému rozboru
Willisovy záležitosti. Je možné, že bude
později uveřejněno prohlášení státního
departementu o Willisových obviněních.
IP
Odsun Němců z Polska
Jak se oznamuje, rozhodla se polská
vláda, odsunout průběhem letošního 1eta
všechny Němce, kteří dosud jsou na bý
valém německém území, dnes obsaze
ném Polskem. Těchto Němců je podle
polských zpráv asi 400.000. (Ve skuteč
nosti je jich více.)
Koncem loňského roku bvla britská
vláda nucena prozatím přerušit přijímá
ní Němců, odsunovaných z Polska do
britského okupačního pásma. Učinila
tak proto, že nepříznivé poměry zabra-
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óovaly pokračovat v uspokojivém pře
sunu a přijímání těchto běženců.
Britská, vláda zdůraznila v notě ode
vzdané polské vládě dne 15. ledna letoš
ního roku, že do britského okupačního
pásma bylo přijato již skoro 1,400.000
Němců. Britská vláda se zavázala v Postupimi, že přijme do svého okupačního
pásma 1,500.000 Němců, takže v době,
kdy byl přerušen přesun Němců z Pol
ska do britského pásma, zbývalo již je
nom asi 100.000 Němců, o nichž mohlo
být uvažováno.
V souvislosti se zprávou, že polská
vláda se rozhodla pro další odsun Něm
ců, britská vláda úředně oznámila, že
není prozatím ochotna obnovit přijímá
ní Němců, vypuzených z území, obsa
zených Poláky, do britského okupační
ho pásma.
O repatriaci zbývajících Němců ze
sousedních zemí bylo rokováno v Radě
zahraničních ministrů v Moskvě. Fran
couz. ministr Bidault upozornil na ne
poměrně velkou zalidněncst, která by
vznikla v Německu, kdyby všichni tito
Němci byli tam repatriováni a navrhl,
aby -se souhlasem zemi, sousedících
s Německem, všichni Němci, kteří do
sud nebyli repatriováni podle postupimského ujednání, zůstali tam. kde
jsou teď.
K shora uvedenému jen jednu po
známku: dík jednáni Šrámkovy vlády
v zahraničí, konanému Včas a rozumně,
jsou naši Němci odsunuti. Bohudík!
Neboť kdybychom si nebyli pospíšili a
zavčas odsun se Spojenci projednali a
zorganisovali, pochybujeme, že bychom
se jich byli mohli dnes, za dnešní nála
dy a při velkých obtížích Spojenců v Ně
mecku, zbaviti.

Memorandum polských biskupu
vládě
Katolický polskj' tisk komentuje sym
paticky audienci vůdce katolické polské
strany Pruszynského u presidenta Bieruta. Pruszynski se vrátil z Říma, kam
odejel, aby zkoumal možn*· ti sblíženi
mezi Polskem a Vatikánem, Při příle
žitosti audience uveřejnily listy zároveň
memorandum polských biskupů předse
dovi polské vlády. Polské kněžstvo se
staví kladně ke snahám o uzavření no
vého konkordátu a jeho včlenění do
textu budoucí ústavy. Žádá, aby »Polská
republika byla v ústavním textu pro
hlášena za křesťanský stát, uznávající
autoritu Boha nade vším stvořením a
dávající svobodu slavení božského kul
tu«. Pokud jde o hospodářskou stránku,
souhlasí memorandum s dekrety, odhla
sovanými nedávno národní radou, ve
věci soukromého podnikání a agrární
reformy. Memorandum přiznává, že
církevní jmění nebylo dekrety dotčeno.
IP

Spolupráce mezi Poláky
a Čechy
je nadepsán článek cir. St. Peterse
v »Dzienniku Zachodním« na thema čslpolského sblížení, v němž autor mezi
j'ným píše: »Otázka polsko-československého sblížení se konečně dostala
na dobrou cestu. Po slovech následují
činy. Oběma stranám je jasné, že jen
důkladné, vzájemné poznání může -přinésti žádoucí výsledky. Touha po vzá
jemném poznání je neobyčejně silná,
přímo živelní. Obě strany, které se na
sebe dosud škaredily v důsledku uměle
živené propagandy, usilují nyní o vzá
jemné poznání. Kdyby dnes byly umož
něny hromadné výpravy s obou stran,
měli bychom určPě velký příliv turis
tů v Polsku í v ČSR. O vzrůstajících
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vzájemných sympatiích mezi oběma ná
rody svědčí řada skutečností. Akce sblí
žení se prozatím omezuje na oficiální
návštěvy a Výměnu studentů na prázd
ninovou praxi, je to sice již mnoha, ni
koliv však vše. Proto nutno uvítat
s uznáním návrh rektora hornické aka
demie v Krakově dr. Goeiela na posled
ní konferenci v Krakově u příležitosti
návštěvy české delegace ministerstva
informací. Rektor Goetel - navrhuje to
tiž, aby pohraniční horská turistika
mohla být pěstována bez omezování
přechodu hranic, t. j. aby formality pře
chodu hranic byly zjednodušeny do té
míry, že by stačilo pouhé předložení
legitimace. Byl by to velký krok dopře
du, jenž by oběma stranám umožnil
sblížení a seznámení.

Židovská otázka v Polsku
V dnešním Polsku počet židů nepře
sahuje 120—130 tisíc osob. Toliko 3.2%
jsou obchodníky a 50% zemědělci. Vět
šina odborně školených židovských pra
covních sil, mužských i ženských, pra
cují v továrnách. Asi 10.000 židů působí
v různých družstevních podnicích, které
sami zřídili a organisovali. Na tisíc
zaměstnaných židů spadá asi 39 osob,
zapojených do průmyslové výroby, nej
více textilní, ale též do kovoprůmyslu,
uhelné těžby, dřevařského průmyslu a
výroby skla. Nedávno byla zřízena ve
Štětině loděnice, vedená výhradně židy,
při ústí Odry a Visly mají býti zřízeny
židovské rybářské osady. Neobvyklým
zjevem v židovském životě je, že 13 %
z celkového počtu polského židovstva
je ve státních službách. Je to novinka
v polských dějinách, která do jisté mí
ry snad i přispěje k růstu nebo aspoň
k zachování antisemitismu. Neboť anti
semitismus je stále ještě velmi rozšíře
ným zjevem. Vyskytuje, se dokonce 1
v sbcialistické a komunistické straně,
přes všechno úsilí jejich vůdců jej vy
mýtit. Lze však říci, že výbuchy fysic
kého násilí proti židům již ustaly, ač
koli tu a tam hlásí zprávy z východní
ho a výjimečně i ze západního Pol
ska, že byl ztlučen nebo i zabit občan
židovské národnosti.
Židovská obec
se pozvolna -vžívá do nových a nor
málnějších poměrů. Židé sice stále ještě
nepozbyli strachu a není neobvyklým
zjevem, že židovský cestující ve vlaku,
autobuse nebo v elektrice je urážen a
tupen. Avšak policie má přísné rozka
zy okamžitě zakročiti, a polská veřej
nost si počíná uvědomovat, že židé jsou
už tečnými c-bčany a že jejich přítom
nost může Polsku prospět. Je podivu
hodné. že Poláci, kteří sami tolik vytr
pěli, necítí zvláštní účast s utrpením ži
dů. Zajímavým zjevem je. že si židé zří
dili mezi troskami svá vlastní divadla,
musea a umělecké galérie, aby snáze
zapomněli na smutnou minulost a vy
budovali si v Polsku znovu domov. Zá
važným problémem Čelných židovských
pracovníků jsou židovské děti, umístě
né nyní v křesťanských domovech, kte
rých je podle odhadu na 20.000. Mnohé
z nich ani nevědí, že jsou židovského
původu a některé se nechtějí k židov
ství hlásit. Židovští činitelé si přejí, aby
se tyto děti navrátily do židovské obce,
avšak je pochybné, zdali tak učiní pou
há polovina. Katolická církev je názo
ru, že děti, které byly pokřtěny, by mě
ly zůstat křesťany.
Manch. Guard.

Úspěchy dosavadní činnosti OSN
Nejdůležitějším úspěchem dosavadní
činnosti OSN je usnesení o odzbrojení.
Toto usnesení, schválené zástupci 54
států, má tři body: 1. zákaz výroby a
užívání atomových zbraní a jiných

zbraní hromadného ničení a podrobení
jich mezinárodní kontrole; 2. všeobecná
redukce zbrani pod kontrolou OSN;
3. redukce okupačních armád na nepřá
telském území. Druhýnfc velmi klad
ným úspěchem je rozhodnutí ve věci
Španělska. Polsko navrhlo v Radě bez
pečnosti, aby členové OSN přerušili di
plomatické styky s fašistickou vládou
gen. Franca. Pro tento návrh byla zís
kána většina dvou třetin hlasů. Mimo
to bylo rozhodnuto, že záležitost Špa
nělska přijde opět na přetřes v OSN,
nebude-li Francův režim zlikvidován.
V hospodářské oblasti bylo přijato
usnesení o obnově zemí, zničených vál
kou. Toto usnesení doporučuje zřízeni
hospodářské komise, jejíž členy mohou
být všechny evropské státy a Amerika.
Komise se má zabývat organisací uhel
ného hospodářství, dopravy a jiných
záležitostí. Její snahou bude, aby se
Evropa nerozbila na hospodářské bloky
východní a západní Evropy. Pokud jde
o organisaci UNRRA, nepodařilo se jí
udržet v dosavadní formě. Většina stá
tů měla zájem na prodloužení její akce,
ale USA prohlásily, že nebudou členy
této organisace. Podařilo se však vy
tvořit tak zvaný technický výbor, jenž
bude řídit pomocnou akci postiženým
zemím. Světové bezpečnostní radě byla
předložena stížnost řecké vlády, že sou
sední státy podněcují v Řecku vnitřní
válku. Ježto jde o přesné konstatování
skutečného stavu věci, vyslala OSN vy
šetřující komisi do Řecka. Rada bezpeč
nosti se rozhodla vytvořit komisi pro
odzbrojení, a to co možná nejrychlejší.
Je to nutné pro vytvoření mezinárodní
bezpečnosti a upevnění mezinárodních
vztahů. Mimo to závodění ve zbrojeni
působí škodlivě na hospodářský život.
Otázka odzbrojení byla projednávána
na podnět zástupce SSSR, který na
vrhl. aby do tří měsíců byl v této věci
vypracován konkrétní návrh. Rovněž
otázka atomové energie bude dále věcí
zvláštního výboru»
K. H

Světová policejní moc?
Minulou neděli všechen náš tisk při
nesl zprávu z Výboru náčelníků gene
rálních štábů při Organisaci spojených
národů. Tento Výbor dva roky studoval
možnost vytvořit mezinárodní bezpeč
nostní sbor, jímž by disponovala Bez
pečnostní rada OSN, jako nejvyšší
strážce obecného míru a tím také or
gán, trestající každého útočníka.
Oněch 25 bodů, které světu ohlašují
dohodu o· Světovém policejním sboru,
jsou sice pokrokem, ale přece jen jsme
ještě daleko od koncepce skutečně mezi
národní armády na ochranu míru, mezi
národně řízené, mezinárodně složené a
podléhající jen a jen mezinárodní auto
ritě.
Jednotlivé složky mezinárodní armá
dy podle ohlášené dohody zůstávají to
tiž nadále součástmi pravidelných ar
mád jednotlivých států, Bezpečnostní
rada nemá nad nimi disposiční právo,
dokud je mír (jak přesně lze stanovit,
kdy končí mír a začíná jeho ohrožení,
kdy tedy končí disposiční právo jednot
livých států Mezinárodním sborem a
začíná disposiční právo Bezpečnostní
rady OSN?) a jednotlivé vojenské od
díly, z nichž se Mezinárodní sl>or sklá
dá. podržuji si svůj národní charakter.
Je to sice krok kupředu v mezinárodní
organisaci míru, ale krok, jenž by mohl
být delší a účinnější, kdyby úzkostlivé
lpění na každé částečce národní svrcho
vanosti nebránilo vytvořit řád 1 orgány
opravdu mezinárodní, a proto nadná
rodní.
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Bilance dvouleté demokracie

jan Kolár

Nebudiž nám kladeno za vinu, nebudeme-li se dílu mezi jejími oběťmi (vzhledem k faktickým a fik
tivním vinám) a nebyl brán ani zřetel k možným ná
v tomto letmém zhodnocení aktiv a pasiv našeho
dvouletého budování demokracie t. zv. třetí republi
sledkům — které se téměř úplně splnily a které dnes
ky zabývat zjevy podružnějšími; nechybíme, řekne- těžce můžeme napravovat v rostoucí mezinárodní hos
me-li, že u příležitosti dvouletého výročí květnové re
podářské konkurenci.
Ale boj o demokracii byl veden ještě na dalších
voluce v roce 1945 je více žádoucí, podat meritorn i rozbor našeho demokratického vývoje a jeho’ ten
frontách, z nichž nutno se šíře zmínit o té hlavní:
dencí, než ulpívat a s klapkami na očích se houžev-. o frontě parlamentní. Podepsání několika
natě držet jen problémů dílčích, jak je to u nás už desítek dekretů 24 hodin před ustavující schůzí PNS
takřka všeobecným zjevem. Jedním z pravidel poli
bylo nejtěžší ranou a nejzávaznějším precedentem
tiky je a zdá se, že zůstane, právě ono její umění,
ve vývoji našeho osvobozeného parlamentarismu.
upoutávat pozornost veřejnosti jen k drobným pří
Bylo tím jasně řečeno, jaké jsou u rozhodujících či
padům a stranickým přestřelkám: neboť není vždy nitelů představy o nové funkci a náplni sněmovny:
v jejím zájmu, aby lid měl čas a příležitost, hledat parlament se měl spokojit úlohou pouhého kývajícího
v různých událostech příčinné souvislosti a uhádat Buddhy a statisty tam, kde má být ústavně hlavním
hercem. Byl-li už tehdy náš parlament vyřazen na
správné perspektivy.
Jestiže tedy máme vytyčit několik ústředních bodů vedlejší kolej — zatím co hlavní moc byla vložena
našeho dosavadního vývoje od revoluce a nalézt je
do rukou výboru Národní fronty — nepodařilo se mu
jich společného jmenovatele, je třeba především oži
dodnes probojovat se ve všech otázkách na místo, jež
vit paměť našich lidí na vše podstatné, co se během mu náleží. Důkazem budiž skutečnost, jak nevýznam
celé doby událo. Začněme hned od počátku: na úsvitu ná a bezmocná byla jeho kritická a kontrolní činnost
naší samostatnosti — ještě za války — byl se strany při prvním i druhém schodkovém rozpočtu; jakého
emigrace dán našim oběma národům slib, že po osvo
úsilí bylo zapotřebí, aby byla zřízena jeho úsporná
bození vlasti bude vláda vložena do rukou osvoboze
komise a jaké námahy ještě bude třeba k tomu, aby
ného lidu »doma«, jemuž jedinému přísluší právo roz
vůbec mohla něco prosadit. Vzpomeňme dále na spor
hodnout o další cestě. Není třeba snášet důkazy parlamentu s vládou o ústavodárnou kompetenci, je
o tom, že tento slib splněn nebyl. Jsme daleci výčitek jíž dosažení jest jeho jediným vítězstvím, kterého
— ale tato okolnost, jedinečná v poválečném utváře
dobyl beze zbytku.
ní osvobozené Evropy, vtiskla veškerému pozdějšímu
Uprostřed boje o nejvlastnější práva parlamentu
vývoji našeho státu charakter těžkého a úporného
došlo těsně po loňských volbách k události nadmíru
boje o demokracii a o naplnění všech jejích předpo
důležité, která je — zdá se — dnes už opomíjena, ale
kladů. Třebaže jsme měli slovo demokracie od po
jejíž vliv na utváření naší demokratické praxe je ne
čátku ve svém znaku a třebaže se ozývalo nesčetně
malý a ve svých důsledcích takřka zásadní. Jde tu
krát i s řečnických tribun — zůstávalo dlouho jen o volbu plzeňského starosty loni v létě, při níž po
při pouhém slově a matoucí abstrakci. Velmi záhy se prvé byla porušena dosavadní nerovnováha sil a jež
však ukázalo, že náš národ nechce demokracii — byť přispěla k ozdravění naší demokracie. Neboť tím, že
i lidovou — chápat jen jako abstraktum, nýbrž a strana soc. demokratická zanechala svého dotud příshlavně jako každodenní politickou a sociální praxi • ně dodržovaného postupu v závěsu na KSČ, dospělo
— a pro tu chyběly takřka všechny předpoklady.
se konečně k rozbití bloků, utvářených výlučně na
Bylo především třeba značného úsilí k tomu, aby podkladě ideologické příbuznosti a pro postup stran
konečně došlo ke svobodným volbám, které by učinily stal se v podstatě rozhodující argument a věcná
přítrž žonglérství s »vůlí lidu« — jvmuž dotud byla stránka i důsledky předmětu jejich jednání. Komu
odpírána možnost, aby se skutečně mohl projevit. nisté ztratili už· vžitý pocit jistoty o těsné, ale rozho
dující percentuální převaze své strany, doplněné soc.
Národu nezbylo, než přihlížet k tomu, jak jeho vůle,
demokracií, a byli nuceni stále hojněji korigovat své
jméno a hlas byly zneužívány a nahrazovány aranžo
vanými manifestacemi na hřištích, při nichž náhodné často přepjaté a příliš okatě zaměřené požadavky.
seskupení několika set osob bylo žádáno o sankci po
Nepříjemným důsledkem této změny v poměru
činů a programů a o »aklamační« souhlas s radikál
stranických sil jest ale probuzení starého známého
ními požadavky.
'
pocitu KSČ o možnosti minoritního osamocení; že se
K tomu, aby naše demokracie byla vůbec schopna tím jen více vystupňovala nesnesitelná a přehnaná
života, bylo třeba také a zejména svobodné kritiky řevnivost mezi nimi a ostatními stranami, je naprosto
— a každý z nás ví, jaké boje musily být vybojovány samozřejmé. Ani parlament nezůstal stranou oné
a kolik vyhrůžek, urážek a zákroků postihlo ty, kdož změny v dosavadním blokovém hlasování a tím se
první počali ukazovat na občasný výskyt zlé vůle, stal i dějištěm zvýšené ostrosti při výměně názorů.
diletantismu, nesmyslů i nebezpečí, jež v sobě skrý Jelikož pak bylo jasno, že přestal být ochotným ná
val cestou necestou se řítící parní válec naší porevo strojem komunistické přesily, hledaly se prostředky
luční revolučnosti. Novým dogmatikům demokracie k tomu, jak se zbavit nebezpečí, jež z toho pro zámě
rozplynul se při kácení lesa v třísky i další, nejzá ry KSČ vyplynulo. Nový pokus o obcházení parla
kladnější předpoklad praktické demokracie: rovnost mentu nedal tedy na sebe dlouho čekat a projevil se
občanů. Privilegované stranictví dovedlo přikrýt i známými Ďurišovými zákony. Přezírání sněmovny
zločiny; Spravedlnosti byla stržena páska s očí a na jeví se i v tom, že jsou jí předkládány ty nejzávaž
hrazena brýlemi s červenými skly. Ještě dnes umí nější osnovy zákonů ke schválení v šibeničních lhůpřinutit hřmot privilegovaných mas vládu i zákon tách, čímž je jí vzata možnost, cokoliv na nich měnit.
k ohebnosti, ještě dnes pociťujeme tíživě pozůstatky Je bolestné, dochází-li k tak častým stížnostem po
oné revoluční vlny, která v opojení z vlastní moci, slanců i předsednictva sněmovny na tento zlozvyk,
pěstované už od heydrichovských rekreačních akcí, při čemž tyto stížnosti nikdo nerespektuje — arci
smetla neprivilegované, ale kvalifikované a odpověd
proto, že parlamentu není dána naší demokratickou
né lidi s míst, pro národní blahobyt životně důleži praxí (zákonem ano) moc, aby si respekt vynutil.
tých. Při této proíiodbornické akci nebylo činěno roz
Zbývá také dosud nevyřešená a neodstraněná pře
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kážka, jež je kladena v cestu nastolení právního řá
du: byli jsme v nedávné době svědky, že na této
frontě je na tom naše demokracie velmi zle. Byly-li
zjištěny náznaky toho, že v samosprávných i zákono
dárných orgánech nabyly síly, hájící právní řád, zna
telné převahy — byl proti tomu nalezen lék v tak zv.
nadstranické organisaci odborů, která svou mocí v zá
vodech a svými bojovými prostředky umožnila, aby
úplná platnost právního řádu byla ještě dále suspen
dována. Došlo ke kuriosní situaci, že vláda byla při
nucena vyhovět postulátům neústavní organ:sace,
uznat ji za rovnocenného partnera a že se jeví vážné
snahy o to, přijmout ÚRO do výboru Národní fronty
jako plnoprávného člena.
S častým porušováním právního řádu úzce souvisí
velmi ohrožovaná základní zásada soudcovské nezá
vislosti. Je-li ve všech kulturních zemích stav soud
covský odpovědný jen a jen zákonu a svému svědomí
— měla být u nás zavedena podivná zásada soudcov
ské odpovědnosti tak zv. revolučnímu právnímu cí
tění lidu, lépe řečeno ultraradikáhiímu tisku a ulici.
Lze diskutovat o existenci tohoto lidového právního
cítění, ale mimo diskusi stojí jeho nespolehlivost: ne
boť lid si zásadně přeje a cítí to, k čemu je veden;
čím mocnější ten, kdo si osobuje vedení a čím sro
zumitelnější a tím i jednostrannější jeho hesla, tím
větší úspěch u mas. Vydávat tento vyprovokovaný
a určitým směrem zaměřený elán lidových mas (jimž
není dán čas ani příležitost, ani objektivní materiál
k přemýšlení) za jediný zdroj práva a tudíž i za im
perativ pro činnost soudců, je krajně neodpovědným,
amorálním a nekulturním činem. Bylo by to věru po
divné právo, jež by se řídilo »právním cítěním« lidu
— ještě v jediné generace by stačilo vystřídat tolik
protimluvných tendencí, dík politickým činitelům, že
by právo ve své vlastní podstatě vůbec zaniklo. Stačí
jen srovnat ono tak zv. právní cítění z doby mnichov
ské a dnešní a proti komu z našich lidí (i velkých!)
bylo tehdy a dnes zaměřeno, aby bylo jasno, jak tra
gické by bylo, opouštět ve prospěch náladového, mě
nitelného cítění zásady, vytvořené staletou zkuše
ností, tisíciletým mravním cítěním lidstva a věčným

Čtyři nedostatky
Ani úzkost, jak se s oblibou říkává, ani stísněnost,
ale prostě nejistota ovládá lidské mysle od chvíle, kdy
Hitler zmizel. Porušuje se naše představa světa, ome
zená kdysi na rozměry národa a rozšířená od té doby
novými prostory. Svět, který rámoval naše činy a
myšlenky a stačil jim poskytovat zvykové a prak
tické opěřné body, se rozprostřel do rozměrů celé
zeměkoule. Co počít s těmi' zprávami, které se před
námi každého jitra hromadí v rozčilující změti jako
na první stránce, amerického deníku, bez ladu a skla
du? Každá z nich znamená tiějakou hrozbu nebo slib,
týkající se snad i nás, ale jejichž konkrétní dosah
nemůžeme odhadnout.
Sovětské Rusko zatracuje satiriky a existencialisty. Jaký je tedy jeho názor o svobodě? V Indii se
mohamedáni, Hindové a Jtnížata-maharadžové sho
dují jen v jediném bodě, že totiž odmítají ústupkové
návrhy, které jim Angličané vytrvale nabízejí. Co si
máme myslit o britském imperialismu, zvláště když
jej představuje Labour Party? Američané opouštějí
Cínu, ponechávajíce ji v nemilosrdné válce mezi
kuomingtangem a komunistickou armádou, kterou
zase nepodporuje ani Moskva. Jaká je americká stra
tegie při tomto gigantickém zápolení? V Evropě sice
vlna mrazil zchladila topná tělesa, ale rozhodně ne
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božím řádem neměnné rovnováhy mezi právy a po
vinnostmi každého člověka a kolektivu vůči sobě na
vzájem. Neměl-li být život každého z nás i celého
státu vydán v plen chaosu a bezpráví — bylo nutno
především a za každých okolností uhájit právě svo
bodu našich soudců, aby se zhostili svých úkolů se
zdarem co největším a co nejspravedlivěji.
Vypočetli jsme několik hlavních těžkostí, s nimiž
se naše mladá demokracie na své cestě setkala — a
není pochyb o tom, že všechny měly a dosud mají pro
současný i budoucí vývoj význam zásadní a meritorní. Můžeme-li dnes už říci, že některé z nich už
alespoň v podstatě jsou, nebo pozvolna budou pře
konány, pak můžeme tuto okolnost při druhém vý
ročí osvobození státu zaznamenat jako nejradostnější
úspěch a nejcennější výsledek našeho politického úsilí, na němž má lidová strana podíl nemalý. Neboť
český a slovenský národ nejsou z těch, kdož jsou živi
jen chlebem — a bylo by tragické, kdyby k jejich
spokojenosti stačilo jen vědomí nasycenějšího žalud
ku a netrýznil je pocit okleštění státního demokra
tického systému a tím i svobod každého občana, k ně
muž byly ná počátku naší svobody činěny slibné ná
běhy. Bylo by ještě tragičtější a důkazem vnitřní
mravní i politické krise našich národů, kdyby byly za
těchto okolností složily ruce do klína a zpronevěřily
se svým dějinným tradicím nekompromisního boje za
pravdu, právo, humanismus a tím i za ideály demo
kracie. Bylo-li možno po skončené okupaci pozorovat
ochabnutí národní vůle dosáhnout těchto cílů — šlo
bohudíky jen o zjev přechodný; dnes už valná vět
šina našeho lidu našla svou pravou cestu a — jak
z našeho přehledu vidno — mnoho už bylo z trosek
pookupační demokracie vybudováno.
Není-li však přesto naše demokratická dvouletá
bilance ve všem všudy ještě tak radostná, jak je nám
stále tvrzeno — nevěšme hlavy: velikost národa je.
vytvářena úkoly, které musí překonat. Proto bojuje
me ještě s větším úsilím: o demokracii, svobodu,
právní řád a spravedlnost. Úkoly, jež nás čekají,
jsou velké a proto i radostné.

Denis de Rougemont
politické vášně. V Jižní Americe podpisuje diktátor
Peron řadu anšlusových hospodářských smluv se svý
mi bezprostředními sousedy a stává se mocností
prvního řádu. Věřilo se, že fašismus je zničen. Sta
tistikové zjišťují, že právě v této chvíli připadá ve
Spojených státech na tři manželství jeden rozvod.
Ani to nezůstane bez následků, ale jakých? Každý
tento fakt, ať malý nebo velký, morální, hospodář
ský, kulturní či náboženský, pozměňuje podmínky
světového vývoje a každý bude po delší nebo kratší
dobu ovlivňovat osud kteréhokoliv evropského národa
i naše individuální životy. Žádný z těchto faktů ne
můžeme spolehlivě analysovat ani »levicově«, ani
»pravicově«, leda že bychom tak chtěli projevit svou
pošetilost nebo nevědomost. Proto se ve svých poli
tických rozpravách žádným z těchto faktů nezabý
váme. Naše politické debaty jsou proto soustředěny
na místní, provinciální, stařičké problémy a hlediska
stran, nazývané »doktrínami«, jež mají k rozložení
sil ve světě asi podobný vztah, jako souboj kohouta
š problémem atomové pumy. A to všecko je docela
přirozené. Je dokonale přirozené, že rádi hovoříme
o politice. Je dokonale přirozené, že se naše rozpravy
stávají tím vášnivějšími, čím obtížnější je podržet
v paměti zprávy o skutečnostech, než je nashromáž
dit: my totiž milujeme právě vášeň a prohlašování
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vlastních hledisek; kdyby bylo třeba nejdříve znát
fakta, nebylo by asi už o čem hovořit:
Přece však tušíme, že mimo tuto hru a souhru
stran existuje opravdový život, skutečný život
světa, nesmírných kontinentálních přeměn, jež budou
zítra uspořádávat naše životy: kdybychom se jimi za
bývali, pak by to opravdu teprve znamenalo zabývat
se politikou. Neboť, po pravdě řečeno, není praktické,
skutečné a účinné politiky leč v rámci celého světa.
Hitler a Japonsko to dokázali svým nezdarem, který
byl nezdarem posledního vzepětí národního a autarkického imperialismu, popírajícího světovou solida
ritu. Od té doby víme, že je svět a že je jeden! Víme
to theoreticky. Musíme se však ještě naučit vidět to,
pak cítit to a přirozeně tak i myslet. Jen tak se vy
tvoří ono světové veřejné mínění, které je
diné nám umožní ovládnout tu jedinou příčinu v po
sledních sto letech, totiž hloupost, vyzbrojenou ve
’ jménu nacionalismu.
V tomto roce se svět jeví našemu zraku v aspektu
čtyř nebo pěti kontinentálních středisek krisí a hlu
bokých vnitřních rozporů. Není lehké rozpoznat je
jich spojitost. Pokusme se nejdříve o jejich popis.
Je tady SSSR a tato země moderní revoluce je také
zemí, kde svoboda je chápána co nejníže; a tato nej
obávanější mocnost je také mocností, kterou poleká
kdejaká maličkost: humoristický spisovatel, svo
bodný časopis, náhodná věta z řeči nějakého Američana, člověk, který myslí svým vlastním nepředvída
telným způsobem... Žádná vláda, tak si jistá svými
záměry, jedná-li se o životy milionů jejích občanů, ne
projevila nikdy tolik nejistoty ve svých vnějších pro
jevech, tolik nervosity před kritikou.
Spojené státy, tato vlast demokracie, to jest vý
chovy a občanských ctností, prozrazují, že jsou to
právě některé z jejích morálních základen, její ob
čanský duch a její výchovný systém, které jsou
v krisi. Rozvod se tam stává společenskou nemocí,
učitelé opouštějí svá místa, poněvadž jsou špatně pla
cena a bez budoucnosti, stát Georgie si dává dva
vzdoroguvernéry, čímž odhaluje slabost zákona a di
vokost rasových předsudků... A to všecko právě
v okamžiku, kdy'se sama Amerika považuje za po
věřenou k tomu, aby řídila záležitosti světa a zařizuje
se k vývozu principů svého way of life (způsobu
života), které se ztotožňují v jejím pojetí se samot
ným zdravím lidského rodu, se zdravým smyslem a
demokracií...
Je tady Asie; Indie a Čína. Oba tyto ohromné bloky
o 400 a 450 milionech obyvatel jsou konečně zbaveny
západnického poručnictví a vykořisťování: to je dů
vod k zahájení občanské války! Sotvaže byli Japonci
poraženi, sotvaže se vystěhovalo 12.000 Američanů,
začíná v Číně nový boj mezi vojskem komunistických
provincií a Čankajškem, zatím co vzrůstá inflace a
země má po šestnácti letech války a okupace nedosta
tek téměř všeho. Sotvaže Angličané ohlásili své roz
hodnutí stáhnout se z Indie v červnu 1948, už se mos
limská Liga prohlašuje za připravenou k válce proti
spraně kongresu, v němž si Hindové podržují většinu.

Mimo to je Indočína a Indonésie dosud v přípravném
stadiu k boji o autonomii.
Je tady konečně Evropa, která bývala kdysi nej
hrdějším ze světadílů a jež nyní prodělává velkou
krisi skepticismu a nedostatku sebedůvěry, zatím co
její intelektuálové nacházejí náhle chmurnou radost
v pokoře a světlejší potěšení v úzkosti. Evropa, která,
sotva zbavena tyranů a diktatur, přestává věřit v de
mokracii. Evropa, která se sama považuje za pora
ženou, i když má sama více obyvatel než Rusko a
Spojené státy.
A tak ten »podivný mír«, který prožíváme, spočívá
ve skutečnosti na čtyřech krisích, na čtyřech konti
nentálních nedostatcích: nedostatku svobody v Rus
ku, nedostatku duchovních základen ve Spojených
státech, nedostatku politického řádu v Asii, nedo
statku důvěry a naděje v Evropě. Ano, náš mír
opravdu spočívá na těchto nedostatcích, v nich nalé
zá své nynější základny a své nejjistější záruky. Ne
boť žárlíme jen na bohatství svéhí> bližního, nikoliv
na jeho nemoci. Kdyby se jeden z těchto čtyř velkých
nemocných náhle uzdravil, stal by se imperialistou,
ať už by chtěl nebo nechtěl, a vyvolal by pravděpo
dobně koalici tří ostatních. Kdyby Rusko mohlo shle
dat, že jeho režim může dbát právě tolik svobody jako
americká demokracie, ovládlo by brzo celý svět už
jen silou své utopie o spravedlnosti a sociálním řádu.
Kdyby Asie byla méně anarchická, ujala by se jed
noho dne vlády silou počtu. Kdyby Amerika cítila, že
její ideál je lépe na vlastní půdě zajištěn, vynasnažila
by se využít svých nynějších výhod. A kdyby byla
Evropa méně skleslá, kdoví, jak by se zase nevypí
nala.
Myslím, že se státníci v nodstatě zabývají rozdělo
váním světového bohatství, samozřejmě ve prospěch
svého národa. Je-li tomu tak, pak se tito státníci po
hybují v úplné neskutečnosti. Nikdy se národy nebo
jednotlivci neshodli v záležitosti bohatství, které ma
jí, právě naopak. Vždycky jen z chudoby vychází vo
lání po jednotě a povstává činná utopie. Organisace
spojených národů se ustavila jen proto, aby odpově
děla na volání naší tísně a našich nedostatků. Jen dí
ky jim a jen v nich samých nabyla jakési pevnosti.
Udržuje se, poněvadž by Rusové bez ní zůstali uza
vřeni za nepropustnými přepážkami své politické
autarkie, poněvadž by Evropa bez ní zapadla ještě
více do své nervosy skepticismu a usýchání. Tato or
ganisace zesílí během příštích měsíců, poněvadž ji
Asie požádá o pomoc (obě části Indie to už ohlašují)
a poněvadž representuje pro Američany onen symbol
prostornější budoucnosti, který je jediný může pod
nítit, aby se vzchopili a hráli významnou úlohu.
To jsou naše čtyři nedostatky, které nás spojují
a zajišťují náš prozatímní mír. Ž nich se rodí výzva
k světové federaci. A jestliže to nechápou státníci,
kteří jsou nyní pověřeni,;, vedením Organisace spoje
ných národů, je nutno předvídat, že toto volání vy
tvoří zítra nové orgány, schopnější k tomu, aby mu
věnovaly pozornost, aby mu daly tvar a aby je uspo
kojily.
(Copyright by Obzory and A. P. I. A.)

Válečná okupace Československa
Ve 4. čísle časopisu »Dnešek« ze dne 24. dubna
1947 uveřejnil p. Dr Jaroslav Drábek článek »Oku
pace Československa a mezinárodní právo«, v němž
vyslovil pochybnost, zda okupace Československa je
válečnou okupací, pro niž platí předpisy mezinárod
ního práva se všemi svými důsledky, a zda snad v da
ném případě nešlo o anexi československého území se
strany Německa a Maďarska. Článek ten má býti po
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dle autorových slov podnětem a příspěvkem k dis
kusi, v níž by definitivní slovo připadlo znalcům prá
va mezinárodního. Je jasno, že článek autorův vznikl
z určitých obav o to, aby se v daném problému našlo
řešení, které by náležitě ospravedlňovalo postup Čes
koslovenska proti německým a maďarským váleč
ným zločincům. Obavy ty byly zvýšeny stanoviskem,
jaké zaujal Mezinárodní vojenský soudní dvůr v No
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rimberku ve svém rozsudku ze dne 30. září 1946 nad
hlavními německými válečnými zločinci, v němž pro
hlásil toto:
»Okupace Cech a Moravy musí být považována za
okupaci vojenskou, na kterou se vztahují pravidla a
zvyklosti válečné. Ačkoli Československo nebylo signatární mocností haagské úmluvy z roku 1907, jsou
pravidla pozemní války, vyslovená v této úmluvě,
výrazem existujícího mezinárodního zákona a tudíž
platí.«
Tímto rozsudkem byl potvrzen můj názor, který
jsem podrobně vyložil v tomto časopisu v loňském 35.
čísle ze dne 31. srpna 1946, a to v článku: »Německá
válka a právo mezinárodní«. Vždyť se již londýnská
aohoda ze dne 8. srpna 1945 a její Charta Meziná
rodního vojenského soudního dvoru odvolala na IV.
haagskou úmluvu a její Řád o zákonech a obyčejích
války pozemní ze dne 18. října 1907, a k této dohodě,
jak známo, přistoupila i Československá republika,
takže se nemůže s úspěchem hájiti názor, že haagská
úmluva a její Rád pro ni neplatí, zejména když tato
úmluva kodifikuje v zásadě to, co platí jako obyče
jové právo mezinárodní. Proto také byly příslušné
předpisy IV. haagské úmluvy o válečné okupaci po
jaty též do publikace Spojených národů, vydané
v rámci Information Páper No. 1 informační organisací Spojených národů pod názvem: War Crimes and the Puníshment of War Criminals. Podle
toho nemohu sdíleti opačného názoru, že by totiž IV.
haagská úmluva, jak zcela nesprávně zastává Hobza
ve svém Přehledu mezinárodního práva válečného
(1946, str. 156), neplatila.
. Pokud jde o další problém, zda lze o válečné oku
paci mluvit jen tam, kde postup samotného okupanta
směřuje k dočasnému obsazení cizího území formou
násilné válečné akce, zdůrazňuji toto: Tak zv. mni
chovská dohoda ze dne 29: září 1938, při níž Česko
slovensko bylo pouhou obětí a nikoli smluvní stranou,
zůstala pro Československo bez právní závaznosti.
V daném případě šlo o zakázanou intervenci velmocí
do vnitřních poměrů československých z důvodů po
litických, kterou platné právo mezinárodní pokládá
za mezinárodní zločin (srv. nyní mou studii: Nátlak'
mezi státy v době míru, Časopis pro právní a státní
vědu, XXVII., 1946, str. 252). Intervence ta nebyla
vůbec podniknuta v zájmu zachování právního řádu
mezinárodního, jehož přesným výrazem byl systém
Společnosti národů, nýbrž ve snaze uklidnit rozlíce
ného útočníka a odvrátiti jeho expansivní snahy od
západu k východu. Vzhledem k delikátní povaze mni
chovského diktátu, jemuž musilo Československo ustoupiti, bylo obsazení pohraničních oblastí válečnou
okupací a také prvou etapou druhé světové války.
Také to, co se stalo dne 15. března 1939 v Berlíně
podpisem protokolu o t. zv. protektorátu Čechy a
Morava, nebylo řešením smluvním, neboť tu šlo stej
ně o diktát a o žádnou mezinárodní smlouvu, zejména
když před podpisem protokolu Dr Háchou a Dr.
Chvalkovským vtrhly německé branné síly na státní
území československé. Okupační úmysl byl tu zřejmý.
Pravda ovšem je ta, že při válečné okupaci jde
především o dočasné obsazení cizího státního území,
při kterém úmysl okupujícího nehraje takovou pod
statnou úlohu, jako při okupaci mírové. Zda Němci
a Maďaři pokládali obsazené území československé za
okupované ve smyslu práva válečného, je právně bezvýznamno, neboť jádro problému spočívá v tom, zda
mohlo v daném případě a za daných mezinárodních
okolností dojiti k právoplatné anexi čili nic. Po zku
šenostech z prvé světové války si doktrína i meziná
rodní praxe jasně uvědomily, že válečná okupace mů
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že přejiti v definitivní nabytí státního území toliko
tehdy, když okupant vykonává svou moc v okupo
vaném území trvale a bezpečně, takže tu od okupace
uplynula již delší doba, po níž se jeví úsilí dosavad
ního suveréna o znovuzískání území, marným, kdež
to v tom případě, když se v boji pokračuje a boj ten
není ještě rozhodnut, jest anexe okupovaného území
okupantem hrubým porušením mezinárodního prá
va a tudíž mezinárodním zločinem. Vynikající italský
internacionalista Balladore Pallieri ve svém
novém systému práva válečného (La Guerra, 1935,
str. 159) správně konstatuje toto: Pokračuje-li boj
a vláda státu, jehož území bylo docela obsazeno, po
kračuje aktivně v akcích a zúčastňuje se boje, platí
tu zásada, že nelze suverenity k obsazenému území
ještě nabýti a že je nedovoleno ji vyhlásili. Rovněž
prominentní znalci válečného práva mezinárodního
ve Spojených státech amerických, jakými jsou na př.
George Grafton W i 1 s o n a George Fox T u c k e r,
ve své učebnici (Intemational Law, 9 v., 1935, str.
113) prohlásili, že válečná okupace může přejiti v
podmanění efektivní okupací delšího trvání s úmys
lem na straně okupantově pokračovat! v držbě po
neurčitou dobu, avšak za předpokladu, že tu nebylo
souvislého a materiálního úsilí se strany dřívějšího
držitele o dosažení držby jeho území. V době, kdy
Němci obsadili československé státní území, aby je
použili k dalším válečným operacím, nemohlo se váž
ně předpokádati, že jejich anexe se mohla stati per- ju
fektní ve smyslu práva mezinárodního. To ostatně
zřetelně vyjádřil americký úřadující státní sekretář
Sumner W e 11 e s v dopise, zaslaném dne 21. března
1939 Dr Hansu Thomsenovi, německému chargé d’affaires ve Washingtoně, když prohlásil, že vláda Spo
jených států zjistila, že Čechy a Morava jsou nyní
pod faktickou správou německých orgánů a že vláda
Spojených států neuznává, že by tu byl právní pod
klad pro protektorát nad Čechami a Moravou.
Z toho je patrno, že tu byl učiněn rozdíl mezi vá
lečnou okupací a anexí. Válečná okupace představuje
ovšem dočasné efektivní obsazení nepřátelského úze
mí v době války. Okupantu nepřísluší však neomeze
né panství v obsazeném území, nýbrž pouze faktický
výkon územní výsosti teritoriálního státu. Státní úze
mí, které je postiženo válečnou okupací, nestává se
součástí státního území okupujícího státu, nýbrž zů
stává státním územím státu, který z území dočasně
ustoupil. Práva, která nad obyvatelstvem okupované
ho území smí okupant vykonávati, jsou vymezena obecným právním principem, podle něhož okupant smi
vykonávati v příslušném území ta oprávnění, jež jsou
nutná k vedení války. To znamená, že okupant má
právo vykonávati takovou vládu a pouze takovou
vládu v okupovaném území, jak toho vyžaduje jeho
bezpečnost a zdar jeho operací. Od válečné okupace
se liší anexe tím, že představuje definitivní nabytí
dobytého území tím způsobem, že okupant podrží ob
sazené území až do vítězného pro sebe konce války.
Správně tu poznamenává Balladore Pallieri
(La Guerra, str. 328), že, pokud neměl boj svůj vý
sledek a není rozhodnuto o osudu obsazeného území,
byla by nevhodnou mezinárodní norma, jež by před
vídala předčasný přechod suverenity. A
výslovně konstatuje, že taková mezinárodní norma
(neplatí. Podle toho zůstala okupace Československa
normální válečnou okupací, při níž nenastal přechod
suverenity na okupanta, poněvadž k takovému pře
chodu může dojiti až po úplném zničení okupovaného
Státu, což se v našem případě nestalo, když· oficiální
představitelé Československé republiky vstoupili do
odhodlaného a obětavého zápasu za osvobození čes
koslovenského státního území.
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Právní normy o válečné okupaci překážejí arci ci
vilnímu obyvatelstvu okupovaného již úže
nu i v boji za svobodu, pokud mu nepriznávaj! více
povahy kombatantů. Jakmile je okupace provedena,
může okupant potlačovati každý nepřátelský akt vše
mi prostředky, aniž by byl nadále vázán obecným
válečným právem. Přísnost, jíž okupant smí proti
místními obyvatelstvu používati, roste úměrně s jeho
požadavky, zajistiti si co největší bezpečnost v obsa
zeném území·. Na prvé mírové konferenci v Haagu
byly sice r. 1899 činěny návrhy, aby se přiznala i obyvatelstvu obsazeného již území povaha válčících a
tím se mu umožnil odpor proti okupantu, avšak vel
moci takové návrhy kategoricky odmítly, ježto účast
místního obyvatelstva v boji byla by zvláště nebez
pečnou pro okupanta a ježto by setřela rozdíl mezi
válčícími a neválčícími. Tím prý by byly zničeny sa
my základy válečného práva. Takto s hlediska plat
ného práva mezinárodního jest odpor místního oby
vatelstva proti okupantu vystaven těžkým sankcím
a* je tedy illegálním.
Že by snad IV. haagská úmluva bránila našemu
státu v trestání zločinů německých okupačních orgá
nů, o tom lze vážně pochybovati, vyloží-li se ovšem
principy jejího Rádu správně s přihlížením k prece
dentům z prvé světové války a k novější interpretaci,
jaká byla podána ve speciálních právnických dílech.
Československo tu postupovalo shodně s vítěznými
spojenci, jak o tom plně svědčí Mezispojenecká dekla
race o trestání válečných zločinců ze dne 13. ledna
1942, v níž spojenci, odvolávajíce se na to, že úmlu
va, podepsaná r. 1907 v Haagu o zákonech a obyče
jích války pozemní, nedovoluje válčícím v okupova
ných územích páchatL násilné akty proti civilním o-

,

Slepotou ranění
I bitvy »pro čest praporu« měnívají se často ke
konci v bitvy vítěze. Kdybychom odložili přesvědčení,
že také v politice zásady jsou nejdůležitější, těžko
bychom mohli důvěřovat v správnost a úspěšnost
cesty, kterou pokládáme za spravedlivou a dobrou.
Jestliže dnes vidíme nad naší současnou politikou
více stínů nežli světla, lhali bychom, nebo museli by
chom mít nějaké postranní a nedůstojné záměry, kdy
bychom říkali, že je více světla nežli stínů. Ať ti,
kteří mají moc rozhodovat, dokáží svým uměním,
aby světlo nabylo více síly. Ne-li, ať nevraživost se
obrátí proti nim a nikoli proti nám, kteří shodně se
všemi rozumnými lidmi konstatujeme pouze to, co
vidíme a vnímáme. Byli bychom mezi prvními, kteří
by radostné a dobré skutečnosti zaznamenali. Nemů
žeme však přijímat výzvy, abychom klamali svůj ro
zum a svoje smysly a abychom klam vnucovali dru
hým, pokud by tito byli tak pošetilí, aby si něco po
dobného nechali líbit.
Žádáme rozhodně, aby vedoucí činili usnesení, od
povídající zájmům veřejného dobra a potřebám opravdu sociálním. Odmítáme, aby o otázkách nejvyšší povahy, rozhodovaly nejnižší pohnutky. Nikdo
nás nepřinutí, abychom krkolomným způsobem pře
hodnocovali nízké úmysly na vznešené a ctnostné.
Některé politické strany si počínají tak, že na ně
platí: »Koho bohové chtějí potrestat, raní ho slepo
tou.« Politické strany jsou sice podmínkou parlaměntámího zřízení, ale za jistých nezdravých před
pokladů mohly by se stát také něčím, co by ohrožo
valo demokracii u samého základu. Politická strana,
která by chtěla diktovat zákonodárnému sboru, vlá
dě a soudci a která by si vybudovala různé tak zv.
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šobám, porušovali platné zákony, aneb zvrátit! ná
rodní instituce, zdůraznili, že násilné akty, takto spá
chané na civilním obyvatelstvu, jsou v rozporu s při
jatými zásadami o válečných aktech a politických
deliktech, jak jsou chápány civilisovanými státy, dá
le vzali na vědomí prohlášení, učiněné v té příčině
dne 25. října 1941 presidentem Spojených států ame
rických a britským ministerským předsedou a ko
nečně vytýčili za hlavní válečný cíl potrestání cestou
organisovaného soudnictví osob, odpovědných za tyto
zločiny, ať již byly jimi nařízeny, spáchány, aneb mě
ly na nich účastenství. Tuto významnou deklaraci
podepsali zástupci Belgie, Československa, Svobodné
ho francouzského národního výboru, Řecka, Lucem
burska, Nizozemska, Norska, Polska a Jugoslávie.
Pokud pak došlo k trestání hlavních německých vá
lečných zločinců v Norimberku, opírali velcí spojenci
svou kompetenci o to, že jsou s Německem ve válce
a že Mezinárodní vojenský soudní dvůr je pokračo
váním válečného úsilí států (srv. Ečer, Norimberský
soud, 1946, str. 247). Pro posuzování trestní kompe
tence našich soudních orgánů nutno ovšem přihléd
nout! k tomu, že se opírá stejně jako kompetence Me
zinárodního vojenského soudu o bezpodmínečnou ka
pitulaci poraženého Německa, čili o formuli »Uncon
ditional Surrender«.
Není bez významu připomenouti, že při úvahách o
kodifikaci práva mezinárodního v Organisaci spoje
ných národů navrhla VI. komise valnému shromáž1dění resoluci, podle níž se má výbor pro kodifikaci
práva mezinárodního v prvé řadě obírali kodifikací
těch zásad, které byly uznány v Chartě Mezinárodní
ho vojenského soudního dvoru a v jeho norimber
ském rozsudku.

Dr Luděk Forman

nadstranické organisace, mající držet v područí a
otrocké poslušnosti všechno, co je lidsky živé, jistě
by chtěla něco víc, než být jenom podmínkou demo
kracie a jejím diskrétním pomocníkem. Jsme dnes již
tam, že některé politické strany nestydí se vetřít se
do soudní síně, aby zde před očima všech znásilňovaly
spravedlnost pro své nízké účely.
Dnes se chceme zabývat věcí veřejných zaměst
nanců, která začne být brzy ve hře. Průpravou k ní
byla kampaň o zrušení definitivy. Že veřejná správa
nestranná, nestranická a odborná je kostrou státu,
o to se dnes málokdo stará. Že státní a veřejný za
městnanec zvláště doplácí na vládu bezohledné stra
nické legitimace, je sice obehraná písnička, ale prav
divá. Že na hřbetu veřejného zaměstnance budou si
některé strany zas nyní hrát svůj mariáš, je více než
pravděpodobné. Vláda totiž stojí před tvrdým příka
zem snížení počtu veřejných zaměstnanců. Tážeme
se: Proč se v porevoluční době přecpala veřejná
správa, bez nejmenšího ohledu k odpovědnosti, lidmi,
o jejichž schopnostech jsou nejvážnější pochyby?
Bereme za svědky několik čísel. V minulém roce
byl představován náklad na státní zaměstnance část
kou 8.7 miliardy Kčs. V tomto roce celkový náklad
na platy, mzdy a pense dosahuje již 29.6 miliardy
Kčs. To je víc než trojnásobek s minulým rokem, sou
časně asi trojnásobek celého předmnichovského roz
počtu a přesně celých 40 proč, všech výdajů rozpočtu
běžného. Nechť občan uváží dosah této skutfečnosti.
Ačkoli v tomto roce náklady na osobní výdaje stouply
do tak neslýchané a neodpovědné výše, platové po
měry veřejných zaměstnanců jsou daleko pod úrovní
cenové hladiny. Proti r. 1937 byly jejich platy prů
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měrně zvýšeny na 212 proč., ačkoli ceny spotřebních
statků se zdaleka zvýšily nad trojnásobek.
Přísným příkazem od počátku vítězství měla být
tvrdá úspornost a pracovitost, které by opět zvětšily
naše národní jmění. Jejich ignorance, ba jejich přímý
opak způsobí nový pokles naší dosavadní míry a musí
být připočítán do značné míry na vrub naší pováleč
né politiky. Byly a jsou tendence, aby se pod nálep
kou veřejné správy skrýval stranický sekretariát.
V slepé snaze, aby tyto stranické bašty byly co nej
silnější, byly vzaty veřejné úřady útokem od někte
rých politických stran. Ubohé veřejné blaho! Tak se
stalo, žé ve zmenšeném a zchudlém státě máme ne
únosně obrovský veřejný aparát, jenž se zvětšil podle
zásady: »Nemusí být schopný, jen když je náš.«
V roce 1938 měla republika asi 460.000 zaměstnan
ců a asi-230.000 pensistů, nyní pak máme asi 570.000
zaměstnanců a pense je vyplácena asi 210.000 pří
jemcům, celkem tudíž vyplácí republika platy asi
780.000 osobám. Z celkového počtu asi 12 milionů
obyvatel stát tak obrovský aparát trvale neunese.
Do veřejné služby se dostali lidé, kteří nikdy neúřa
dovali, úřadovat nedovedou, ba mnozí z nich.ani pra
vopis neovládají. Jejich jediným posláním je držet
posici politické strany.
Poněvadž všechno na světě má svůj konec, blíží se
také konec tohoto neodpovědně nafouklého aparátu.
Restrikci všichni uznávají, protože bez ní to prostě
dál nejde. Nyní však bude sváděn stranický boj o to,
jak na ni, neboť nejnižší pohnutky velí, aby ve ve
řejné správě zůstali hlavně straníci, to ostatní je na
prosto vedlejší. Mít v ruce důležitá odvětví veřejné
správy, to je hlavní cíl. Nahá pravda musí se nějak
zahalit, aspoň do frází. Stranická pohnutka je oblé
kána do tak zv. »státní spolehlivosti a svěží krve ve
veřejné správě«, čemuž je v této skrývačce nutno ro
zumět jako stranické spolehlivosti. Zapracovaným
úředníkům nabízí se dobrovolný nebo nucený odchod
do výroby, k řemeslům a na zemědělské práce, a ne
zapracovaní lidé, vyučení řemeslníci, jichž je třeba
jako soli v jejich oborech, budou dumat se stranic-

Kdo a kdy má podnikat?
Pokud v dávných dobách starověkých dějin nebo v ně
kterých odlehlých končinách ještě snad i v novověku
žily rodiny nebo malé kmeny daleko od sebe, řídilo se
podnikání očividnou potřebou. Počet hlav v rodině nebo
v kmeni určoval také množství obilí, které bylo třeba
sklidit, počet zvěřiny nebo ryb, který bylo nutno opatřit,
a množství plátna nebo kožišin, nutné na opatření šatstva.
To bylo údobí hospodářství rodinného, které se dnes sice
stále ještě vyskýtá, ale jen v poměrně malé menšině.
I toto hospodářství mělo a má své nesnáze. Jakmile se
jeden člen rodiny nebo kmene začal vyvyšovat nad dru
hé, vyprchávala z rodinného hospodaření spravedlnost.
Tak tomu bylo na příklad v průběhu století středově
kých: páni v tvrzích, kteří v tehdejší společnosti vyko
návali velmi účelnou obrannou úlohu, žili nejdříve tak
řka na téže hmotné úrovni jako sedláci v okolních
vesnicích; potom však začali obracet všechnu výrobu ve
svůj vlastní prospěch a tak vznikl zvrácený hospodářský
feudalismus.
Zvrácený feudalismus znamenal odvrat od křesťan
ských ideálů. Osudný však byl zejména také tím, že v do
bě, kdy dosáhl svého vrcholu, změnil se - pozvolna, ale
jistě - i základní ráz hospodaření. Lidská sídla se kupila
hustě vedle sebe, navazovaly se časté a pravidelné styky
se vzdálenými a zámořskými krajinami, začala nová a
rychle postupující dělba práce; podnikání se již nemohlo
řídit očividnou potřebou, nýbrž tržní poptávkou: hospo-
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kou legitimací v kapse nad úředními akty. Až prý se
tato geniální restrikce provede, budou prý vyřešeny
definitivně všechny státně zaměstnanecké otázky,
včetně zvýšení platů. Nyní je předkládána veliká
moudrost, že snížení počtu zaměstnanců umožní vyš
ší platy.
Současně s restrikcí mluví se o nové reorganisaci
a modernisaci veřejné správy. Kolikátá již to je modernisace? Jak dlouho ještě budeme stále reorganisovat a modernisovat a kdy konečně již začneme také
pořádně úřadovat? V porevoluční době přišlo se se
sugestivním slovem: »Odbyrokratisovat!« Dnes se
zase razí heslo: »S restrikcí k reorganisaci a moder
nisaci!« Rádi bychom však také slyšeli, aby se řeklo,
kdo je odpověden za to, že v tak zv. lidové demokra
cii postavení poctivých a schopných . veřejných za
městnanců je platově, ale i celkovou nejistotou tak
žalostné.
Vznášíme výzvu k poctivým lidem ve všech poli
tických stranách. Je nutno zadržet útok stranického
sobectví na úplné zpolitisování a zkorumpování veřej
né správy. Jsme přesvědčeni a věříme, že přece jen
velká většina občanů si cení mnohem výš svého ob
čanství, než stranictví. Kdyby tomu tak nebylo, mu
seli bychom zapochybovat o důvěře, kterou máme
v našeho občana, v jeho soudnost a rozum. Pomalu,
ale jistě pletl by si pak bič, který by svištěl nad jeho
nuceně ohnutým hřbetem.
Vzpomeňme Demosthenovy řeči v zápase o řeckou
svobodu: »Bývalo tenkrát, bývalo, Athéňané, cosi
v srdcích lidí, čeho v nich dnes není, co zvítězilo i nad
perským bohatstvím, na svobodě udržovalo Kecko a
nepodléhalo v žádné bitvě, ani na moři, ani na souši,
co však je teď ztraceno. Co to tedy bylo? To, že vši
chni stíhali nenávistí lidi, kteří od mužů toužících po
vládě, nebo po zkáze Řecka, brali peníze, že bylo nej
těžší pohromou býti usvědčen z úplatkářství a že
trestali takového člověka nejpřísnějším trestem ...
Ale nyní je to vše jako na trhu rozprodáno a místo
toho jsou sem dovezeny neřesti, kterými Řecko váž
ně churaví.. .«
Bohdan Chudoba
daření rodinné se změnilo na hospodaření tržní. Za da
ných okolností bylo a je toto tržní hospodaření - které se
ostatně tenkrát nevyskytlo po prvé - stejně přirozené a
křesťanské zásady o podnikání v něm bylo a je možno
stejně uplatňovat jako v hospodaření rodinném za okol
ností dřívějších. Kdybychom znovu užili podobenství
o křižovatce, znamená změna z rodinného na tržní hos
podaření jen tolik, že křižovatka je rušnější a že vozy,
které po ní přejíždějí, mají vzdálenější cíle.
Jestliže však za rodinného hospodaření, kdy vozů bý
valo na křižovatkách málo, pohyb pomalý a cíle v do
hledu, bylo možno ponechat 'křižovatku bez dozoru, bylo
právě teď, při změně z hospodářství rodinného na hosdářství tržní, velmi záhodno, aby na křižovatce byl dozor
zřízen, t. j. aby zákonem byla zabezpečena svoboda i rov
nost v podnikání. To se však právě odvratem Evropy od
křesťanských ideálů nestalo a vrcholící feudalismus se
v podobě liberálního kapitalismu rychle přenesl také do
hospodaření tržního. Celkem málo již na věci změnilo to,
že nositelem tohoto liberálního kapitalismu byla nejdříve
šlechta a vedle ní podnikatelé měšťanští, kdežto později,
po francouzské revoluci, jen podnikatelé měšťanští. Ze
zvráceného hospodářství rodinného se prostě stalo zvrá
cené hospodářství tržní a to podnes ve světě pokračuje.
Přispěl k tomu i rozklad křesťanství, jehož jedna nová,
od staré církve odtržená větev dokonce učila, že právě
bezohledný podnikatelský úspěch je znamením předur
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cení k věcné spáse na rozdíl od podnikatelského neúspěnebo skromnosti, které jsou prý znamením předurčeny
k věčnému zatracení.
Výsledek liberálního, bezohledného podnikání známe.
Ohromné továrny, v nichž se pracuje na běžícím pásu,
zoufalé zdravotní podmínky velkoměst, v nichž jsou za
městnanci stěsnáni, výluky ze zaměstnání, které postihují
statisíce zaměstnanců naráz, ztráta tvůrčí radosti z vy
konaného díla pro dělníka, který se stává roveň živému
stroji, zkrátka hlad v době hojnosti, hlad duchovni i tě
lesný.
Nelze se divit, že při takových výsledcích a při slabém,
ba velmi slabém hlasu křesťanů se ujaly v Evropě názo
ry-, dovozující, *že jeden výstřelek je možno napravit jen
druhým výstřelkem. Křižovatku bez strážníka lze prý
napravit jen křižovatkou s padesáti strážníky. A jak jsme
již výše upozornili, druhý výstřelek v podstatě jen pokra
čoval v prvním: ohromné tovární podniky jsou komu
nisty považovány za nejmodemější a takřka jedinou
cestu výrobní, soustřeďování pracujících na několika
málo místech pokračuje, opravdových podnikatelů je
v komunistickém státu již jen několik - v osobách něko
lika málo úředníků, kteří na nejvyšších místech státu
řídí celou výrobu a rozdělují příkazy mnohačleným če
tám strážníků na všech křižovatkách.
Chápeme, že zvrácené počínání liberálního kapitalismu
v tržním hospodářství vyvolalo a vyvolává v minulém
i v tomto století odpor proti tržnímu hospodaření vůbec,
a že se vlastně usiluje zamezit oněmi četami dopravních
strážníků tržní hospodaření docela a nahradit je hospo
dařením řízeným; v tomto řízeném hospodaření by se
potřeba statků ani nepozorovala, jak tomu bylo v hospo
daření rodinném, ani nezjišťovala poptávkou, jak tomu
je v hospodaření tržním, nýbrž předpisovala z jediného
střediska: z vedení státu. Ale tak jako shnilá jablka ne
jsou důvodem pro zavrhování jablek vůbec, není ani po
čínání svévolných kapitalistů v tržním hospodaření dů
vodem pro zavrhování tržního hospodaření docela. Naší
nej důležitější snahou v těchto věcech musí být, aby byla
zachována svoboda podnikání a možnost pro každého,
uplatnit se v hospodaření podle vlastních záměrů. A toho
lze dosáhnout jen v hospodaření tržním, při kterém jed
notliví podnikatelé mezi sebou soutěží, ceny zboží jsou
určovány nabídkou a poptávkou a spotřebitelé si mohou
při nákupu co nejsvobodněji vybírat.
Chápeme také, že někteří lidé při pohledu na hospo
dářské moře, na kterém část podnikatelských lodí urazí
větší cestu než druhé lodi, dospívají k nápadu, že takto
vzniklé třídy podnikatelů úspěšnějších a méně úspěš
ných odporují spravedlnosti (viz myšlenku beztřídní spo
lečnosti u komunistů). Ale tento nápad je chybný, poně
vadž spočívá na klamné domněnce. Klamný je totiž
předpoklad, že by v hospodaření bylo možno vybrat si
mezi společností třídní a společností, která nemá tříd. Ve
skutečnosti lze si vybrat jen mezi dvěma druhy společ
nosti třídní: takovým, v němž příslušnost k vyšší třídě je
určována schopnostmi hospodářskými, a takovým, v němž
je příslušnost k vyšší třídě určována výsadami nebo
schopnostmi jinými než hospodářskými. Příroda totiž
nestvořila lidi o stejných schopnostech, nýbrž lidi o růz
ných schopnostech, některé nadanější a v různých obo
rech různě nadané, jiné méně nadané. Proto v podnikání
vždy a všude vzniká třída úspěšnějších a třída méně
úspěšných. Bude-li mit každý svou loď, budou některé
lodi vpředu a jiné vzadu; budou-li všichni na jedné lodi,
budou jedni obsluhovat stroje a druzí poroučet s kapitán
ského můstku. Ale podstatný rozdíl tu bude v jiné věci.
Ve svobodném tržním hospodaření dojedou nejdále lodi
hospodářsky schopnějších kapitánů. Naproti tomu řízené
hospodářství tu převezme jen úlohu někdejšího feuda
lismu: tak jako ve zřízení feudálním se pánem nestával
ten, kdo byl schopný, nýbrž ten. kdo měl výsadu (kdo při
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šel na svět v určité rodině), tak také ve zřízení komu
nistickém se vedoucím úředníkem (mnohokráte lépe pla
ceným než obyčejní pracovníci) stává ten, kdo má výsadu
člověka, který si dovedl zaopatřit nejlepší styky ve stra
ně (tedy schopnosti docela jiné než schopnosti hospo
dářské).
Chápeme konečně také - a zmínili jsme se o tom již
narážkou na klamné přednosti jediné velké lodi - že ně
kteří lidé se cítí bezpečnější s mnoha policisty nebo na
jednotném, hromadném plavidle než na křižovatce s jed
ním strážníkem nebo na vlastní malé lodi. Čeští dělníci
na příklad snadno podléhají ujišťování, že postátněním
podnikání se zamezí snižování mezd, propouštění a vý
luky v době hospodářských krisí. Zapomínají, že velká loď
se právě tak plaví jako malá a že stáť právě tak jako sou
kromník může být úspěšným zaměstnavatelem jen do té
míry, do jaké je úspěšným podnikatelem, a takovou
úspěšnost nelze žádným zákonem zaručit. I kdybychom
si představili, že celý svět bude jediným komunistickým
státem, čili, že řízené hospodářství se ztotožní s hospoda
řením rodinným - v ohromném měřítku prováděným pak, nehledě na těžké omezení svobody ve vytváření hod
not, úžasný náklad na správní tělesa (všechny čety stráž
níků na všech křižovatkách) by trvale snížil životní
úroveň skutečně pracujících lidí hluboko pod úroveň,
na které by mohli žít v případných krisích, kdyby se ve
svobodném tržním hospodaření vybudovalo řádné po
jištění pro nezaměstnané. A kromě toho: jestliže v své
volném kapitalismu se krise často vyskytovaly a jestiže
ani v opravdu svobodném tržním hospodaření se jim ne
lze vyhnout, kdo by byl schopen vyloučit je z hospoda
ření řízeného? Kolika údobími hladu prošel na příklad
komunistický stát v Rusku již za svého krátkého trváni!
Tvrdí se na příklad, že řízené hospodářství bude zachrá
něno před krisemi tak zvanými vědeckými odborníky;
a přece v krisi kolem r. 1930 to byli právě odborníci,
kteří soukromckapitalistickým kartelům radili zabránit
krisi „omezením nadvýroby“, jak tomu říkali; proč by
takový zhoubný lék nemohli poradit v budoucnosti jedi
nému výsadnímu kartelu, jakým by byl komunistický
stát?
Tyto všechny věci třeba uvážit dříve, než odpovíme
na otázku, kdo a kdy má podnikat. Řešením zřejmě není
řízené hospodářství, nýbrž svobodné hospodářství tržní.
Ale opravdu pro všechny svobodné! O této základní pod
mínce a o tom, jak jí vyhovět, třeba ještě uvažovat.

Z dopisů redakci
PAX ROMANA.
Vážení, v noci z 28. na 29. dubna se vrátila delegace Ústře
dí katolického studentstva z porad Pax Romany, které se
konaly v Anzio. Současné s těmito poradami probíhaly kon
ference Pax Romany diplomovaných v Římě. Já sám jsem se
zúčastnil porad Pax Romany v Anzio jako vedoucí čs. dele
gace. Byl jsem tedy přítomen všem jednáním v plenu i všem
jednáním v nejužším kruhu presidia Pax Romany, jehož čle
nem bylo zvoleno Ústředí katol. studentstva českosloven
ského. Doufám proto, že mohu čtenářům »Obzorů« podat
pravdivou zprávu o průběhu jednání i o poměrech v Pax
Romaně, a myslím, že mé informace budou přesnější než
ty, které přinesly »Obzory«, ve svém 17. čísle z 26. dubna.
Pax Romana representuje nyní podle schválení Svaté Sto
lice dvoje hnutí: Mouvement International des Intellectuels
Catholiques a Mouvement International des Etudiants Catho
liques. (Mezinárodní hnutí katolické inteligence a Mezinárod
ní hnutí katolického studentstva.) Statut obou těchto hnutí
byl schválen Svatou Stolicí, která také jmenovala kardinála
Pizzarda kardinálem protektorem Pax Romany. Jednání byli
přítomní vyslanci několika států, representovaných u Svaté
Stolice, mezi nimi i velvyslanec francouzský p. Maritain
Tak Pax Romana má charakter opravdu mezinárodní. Sdru
žuje přes 60 členských federací. (Oproti 12 federacím, které
sdružuje Mezinárodní svaz studentstva v Praze.) Pax Ro
mana je dále representována u Organisace spojených národů
a u UNESCO a pod.
Zdá se mi tedy, že mezinárodní postavení Pax Romany
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je velmi vážné a že jsou na něm lnteresovány osobnosti ta
kového formátu, takže informace o Pax Romaně, které ne
jsou podloženy skutečností, mohou míti velký ohlas v mezi
národním světě a v kruzích diplomatických.
»Obzory« ve svém článku uvádějí, že na zasedání Pax Ro
many se mohly snadno dostat osoby nepovolané. Zmiňují se
o emigraci a studentech šDanělských. Myslím, že je však
třeba zdůvodnit, proč tito delegáti se zúčastnili konferencí.
Záleží jen na tom, aby státy, jejichž emigranti byli na Pax
Romaně, vyslaly delegace ze svých zemí. Ač Pax Romana o to
usilovala, nedosáhla toho ani v Jugoslávii, ani v Polsku, ani
v Litvě, ani v Ukrajině. Na příklad: Když dřívější delegát
jugoslávských katolických studentů na Pax Romaně dostal
pozvání na kongres Pax Romany do Fribourgu, byl ihned
zatčen. Federace katol. spolků v Polsku jsou zakázány, po
dobně v Litvě a Ukrajině. Nezáleží tedy na Pax Romaně,
zda je tu přítomna emigrace, nýbrž záleží na demokratickém
zřízení v dotyčných zemích.
Byli tu i Španělé ze Španělska·! Nevím však, že by tito
studenti byli falangisty. A samy »Obzory« přece psaly tak
mnoho o Guernice a tak se snažily dokázat, že katolíci špa
nělští nejsou automaticky falangisty. Ostatně, domníváme-li
se, že každý, kdo přijede ze Španělska, je falangista, pak mu
síme také klidně přijmout názor ciziny, že každý, kdo při
jede z Československa, je komunista. A konečně nezdá se
pravděpodobným, že diplomatický sbor a sama Svatá Stolice
by se oficiálně zúčastnila jednání sboru, který by budil do
jem asylu fašistů. Známe přece dobře poměr Maritainův
k režimu Francovu. A pochybuji proto, že by seděl vedle
španělského biskupa — falangisty! Konečně Maritain přijal
naši delegaci v krásné intimní audienci a vůbec nás nepodezříval, že jsme komunisty. Proč bychom tedy měli podezřívat
Maritaina á Vatikán, že pěstují styky s fašisty, když známe
až příliš dobře postoj obou k těmto věcem. Myslím, že sám
de Gasperi by ztěži dovolil své půvabné dcerušce Lucii, aby
byla delegátkou na konferencích, které sdružují kolaboranty,
proti nimž stojí jeho strana. A nejméně pravděpodobným se
mi jeví, že by delegáti členských federací P. R„ kteří prošli
nacistickými koncentráky, bojovali v armádě spojenců a

úmorně o hladu dřeli celou Válku, že by ti si nyní podával!
ruce s válečnými zločinci.
Opravdu se píše v »Obzorech« o »jednom válečném zlo
činci«. A já, bohužel, jsem asi jeho spoluvinnik. Je to dr. Falež, Slovinec, který celou válku pracoval proti nacismu v řa
dách spojenců a prokázal jim takové služby, že je dnes dů
ležitým úředníkem Spojených států v Itálií. »Obzory« píší,
že je udatným bojovníkem za práva ustašů charvátských.
»Mladá fronta« však už na základě zprávy »Obzorů« píše,
že dr. Falež je válečný zločinec a ustašovec. Nemyslím, že
by Slovinec byl charvátským ustašovcem. Domnívám se, že
»Obzory« znají poměry v Jugoslávii ještě lépe než já a že
jejich redakci nemusím tedy vysvětlovat toto své přesvěd
čení. Pokládám dále za nemožné, že by Spojené státy za
městnávaly válečného zločince a že by kardinál Pizzardo
jen tak beze všeho s ním jednal.
Dr Falež je také přítelem mnoha Čechů, kteří pracovali
za hranicemi, a myslím, že je velmi udiví, když nyní se něco
dovědí o jeho dosud jim neznámém válečném působení.
Alois Rozehnal.

Pax Romana v Mladé frontě.
Poslal jsem z Ríma »Obzorům« článek o mezinárodním
kongresu Pax Romana. »Mladá fronta« si z něj vybrala, co
se jí hodilo, pominula to, co se jí nelíbilo, a představila svým
čtenářům sjezd katolické inteligence jako fašistický podnik.
Píše o něm tak, jako by delegáti byli jen emigrantští Poláci
a Charváti a zástupci Francova Španělska. Tito lidé na kon
gresu také byli, ale tvořili naprostou menšinu, jak
jsem ve zprávě výslovně uvedl, vedle početných delegací
z Francie, USA, Švýcarska, Belgie, Československa a ostat
ních demokratických států.. Dr Štefan Falež, slovinský kato
lický pracovník, není válečný zločinec, jak píše nesprávně
»Mladá fronta«.
Jednání v komisích i v plenu bylo docela nepolitické. Šlo
při něm o prohloubení činnosti katolických vzdělanců v jed
notlivých zemích a o jejich spolupráci v měřítku mezinárod
ním/ Emigrantské delegace nemohly referovat ani o životě
a práci katolíků ve svých zemích, tím méně mohly jednat
o jejich mezinárodní spolupráci, když žijí už řadu let v emi
graci. Už tím byla jim na kongresu přisouzena úloha pou
hých pozorovatelů. Předsednictvo sjezdu, zajisté s vědomím
Vatikánu, přítomnost emigrantů také nikterak nezdůrazňo
valo, spíše naopak.z
R. S

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Nová americká kniha
o Československu
Maurice Hindus, pražský dopisovatel
listu »New York Herald Tribune« na
psal už třetí knihu o ČSR pod názvem
»The Bright Passage«. Má 370 stránek,
stojí 3 dolary a vydalo ji nakladatelství
Doubleday & Co v Novém Yorku. Re
feráty o knize jsou příznivé. Doporučují
ji souhlasně nejen těm. kdo se zajímají
o poválečné úsilí ČSR o hospodářskou
obnovu, nýbrž také všem, koho trápí
otázka, zda svobodné podnikáni a říze
né hospodářství na jedné straně a ideo
logie SSSR a Západu na straně druhé
mohou žát v míru vedle sebe.
Recensenti zdůrazňují, že kdežto v ji
ných zemích se politické strany potíra
jí, v ČSR pracuji, podle Hinduse, na
spojení ruského kolektivismu s americ
kým individualismem. Příčinou toho je
vysoké vzdělání národa a působení de
mokratické tradice z předválečné doby.
Češi jako prvý národ v Evropě udělali
čáru pod hospodářskou minulostí. Jejich
revoluce byla nekrvavá. Měla spíše ná
rodní nez proletársky ráz. Přizpůsobili
některé zásady komunismu zvláštním
zeměpisným a historickým podmínkám.
Recensenti neopomíjejí) podotknout,
že Hindus při všem nadšení pro ČSR a
její veliký experiment, nepřehlíží sla
biny a nebezpečí, jež ji ohrožují. Na
prvém místě je to možnost srážky mezi
USA a Ruskem. Nová Trumanova poli
tika by mohla posílit nepřátele lidové
demokracie v ČSR. Druhým nebezpe
čím by byl pokus československých ko
munistů o násilný převrat a třetím ne
jednotnost Čechů a Slováků.
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Češi měli značný podíl na hnutí, jež
vedlo k náboženské revoluci evropské,
známé pod názvem reformace. Nebudou
Češi zase předchůdci hlubokých sociál
ních změn? Jako přijali a stmelili v ně
co, co je v souhlase s lidskou důstojno
stí, křesťanství z Východu a Západu,
tak mohou nyní uskutečnit synthesu
vlivů východních a západních a vydat
něco, co by mělo hodnotu nejen pro ně
samé, nýbrž také pro veškeré lidstvo.
V americkém tisku nevěnovalo se
československému pokusu mnoho pozor
nosti. Podaří-li se však tento pokus,
pak se stane česká demokracie vzorem
pro malé národy v Evropě, spíše než
ruská neb americká.
Ať kdo s Hindusem souhlasí či ni
koli, jeho kniha zasluhuje pozornosti. Je
to beze sporu jedna z nejzajímavějších
knih o Evropě, jež byly napsány za
dlouhá, dlouhá léta, tak končí jedna
z amerických recensí.

Dnešní severská kultura
Bývá tendenčně zastíráno, že převáž
nou podstatu překladového materiálu
do češtiny tvoří literatura severská.
Psychologické propracováni jemných
detailů vyniká nad západnickým genrem společenské dekoračnosti i lyric
kým koloritem poetíčnosti Východu.
Této tendenci, přes vlivy soudobých
myšlenkových proudů, zůstala i nadále
věrna kultura Seveřanů.
Nejlepší dánský kreslíř, Hans Bendix, proslavený všude kreslířskými re
portážemi z Norimberka, upoutal po
zornost svěžími postřehy o amerických

poměrech za války, shrnutými v knihu
»Rozloučení s bohyní Svobody«, netaje
se nepříliš příznivými dojmy Evropana.
Upsalští studenti i denní tisk rozvířilí
diskusi o udělení největší švédské lite
rární ceny Frodingovy, která bude udě
lena Gunnaru Ekelofu nebo Harrymu
Martinovi, který je i u nás dobře za
psán nedávno publikovanými »Kvetou
cími kopřivami«. Socialisujicí kulturní
pracovnici,
především estetik Erik
Blomberg, se zasazují o vytvoření švéd
ského státního nakladatelství zestátně
ním" mamutího nakladatelství Bonnierova, jehož periodika lichotí bezbarvé
mu davovému vkusu. (V tom by měli
nalézt přiklad naši socialisté!) Jsou to
kopie hollywoodských filmů, skreslující
životni fakta a sloužící jen chtivosti po
zisku. Národní hrdina Max Manus sdru
žil v dvousvazkové dílo vzpomínky nor
ských činů odboje, především v sabotáži
německé námořní plavby. Th. Heine
vydal pod názvem »Podivnosti« snůšku
švédských lidových pohádek, fantastic
kých historek a satir.
V. V R.

Dánsko bojuje proti velkým
písmenům
Vedle němčiny je dánština jedinou
řečí, ve které se podstatná jména píší
s velkým počátečním písmenem, při
čemž pravidla o psaní ve.lkého počáteč
ního písmene jsou složitější než u něm
činy. Dánští učitelé a kulturní pracov
níci vedou již několik desítek let boj
proti velkým písmenám, poukazujíce na
to, že v ostatních příbuzných skandidávských jazycích se píší podstatná
jména s písmeny malými.
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Psaní velkých písmen u podstatných
jmen převzalo Dánsko před několika
sty lety z Německa a v nejstarších dán
ských rukopisech se tento pravopis ne
vyskytuje. Nyní se boj proti velkým
písmenám dostal do rozhodujícího sta
dia a pět největších dánských měst s vý
jimkou Kodaně še na konferenci svých
starostů v Aarhusu rozhodlo, že v měst
ských úřadech bude dosavadní pravopis
s psaním velkých písmen u podstatných
jmen opuštěn. Zatím však ještě nebylo
rozhodnuto o tom. má-li tento boj proti
velkým písmenám být zahájen i ve
školním vyučování.

Z letopisů českého divadelnictví
Vedle Jindřicha Vodáka, není snad ni
kdo jiný, kdo by byl po tolik let sledo
val vývoj současného českého divadla
jako pozorný a dobře zasvěcený refe
rent, zamýšlející se zároveň nad jeho
dějinným vývojem i nad posláním, jako
Karel Eage lmii 1 ler, jenž se letošní
ho roku dožije 75 let. Proto také dvousvazkové jeho dílo »Z letopisů čes
kého d i v ad e 1 n i c t v í«, které vydá
vá J. R. Vilímek, Praha, bude patřiti ne
jen ke knihám zajímavým, ale též velmi
užitečným a poučným pro všechny ty,
kdož se zajímají o otázky divadelního
vývoje a kdož chtějí porozuměti tomu,
proč českému čtenáři ještě i dnes je ná
vštěva divadla záležitostí takřka svá
teční.

Zatím vyšel první svazek velkého le
xikonového formátu a v pěkné úpravě,
jíž mnoho prospívá zařazení velkého
množství obrazových příloh, vztahují
cích se nejen k historii divadel praž
ských, ale zachycujících také významné
osobnosti světa divadelního a umělecké
ho. Kdežto do svazku druhého budou
soustředěny studie o výrazných herec
kých postavách Národního divadla údo
bí šubrtovského a kvapilovského, zabý
vá se svazek první především otázkami
všeobecnějšími, jež se upínají ponejvíce
k dějinám divadelnictví pražského. Roz
sáhlá stať úvodní vykládá o budování
pražského Národního divadla, ale nevě
nuje se toliko této úzké otázce, nýbrž
je tu sneseno vše o prvních stálých
pražských divadlech, o divadle v Kot
cích či Kajetánském, o dřevěných aré
nách na hradbách, ve Pštrosce a Kraví
ně, takže vývoj poměrů k úsilí vytvořiti
stálé a representační divadlo zděné, se
tu zobrazí v plné šíři.
Jiné stati se věnují rozborům i histo
rickému zachycení některých speciál
ních zjevů. Tak je tu obšírná stať »Z dě
jin českého Hamleta«, v níž autor snesl
vše, co se vztahuje k různým provede
ním stěžejní hry, která sloužila k měření
a oceňování hereckých schopností, jiná,
rovněž důkladná kapitola si všímá obli
by her Shakespearových, které od nej
starší doby až po dnešní tvoří kmeno
vý repertoár divadelní, další opět o Mo
hérových hrách na českém jevišti. Jiná

Divadlo týdne
E. F. Burian: »Hráze mezi námi.« Hra o čtyřech dějstvích.
Režie E. F. Burian. Výprava J. Raban. D-47.
M. Gorkij: »Vassa Železnova.« Režie V. Grečova, P. Pav
lov. — K. Šimonov: »Tak bude.« Režie J. Vaseljev. Ruské di
vadlo v činohře 5. května.
Přiznávám se, že jsem šel s velkými obavami na tuto novou
hru umělce, který prokazatelně chce víc, než na co svými
silami stačí a který nám nemůže ukázat dobré divadlo, dokud
nebude mít dostatek dobrých herců. Přiznávám se stejně
upřímně, že tentokráte mé obavy nebyly opodstatněny; aspoň
potud, že inscenace »Hrází mezi námi«, realistické hry šéfa
D-47, byla veskrze realistická, ba naturalistická, herci rov
něž po výtce realističtí, nábytek řádně rozestaven, ba i na
scéně konsumovaný oběd byl z masa a brambor, řádně ují
daný řádnými příbory. Ne, že by toto vše bylo předpokla
dem dobrého divadla; ale v D-47 je vítanou novotou, jež staví
na hlavu tucet a jednu Burianovu theorii a zachraňuje nás
(alespoň tentokrát) před stylisovanými inscenacemi á la
»Strýčínkovy námluvy«, jejichž uměleckou pomýlenost jsme
tu nejednou objasnili. I text sám — který lépe nazvat dra
matickým, než dramatem — má několik kladů, v Burianově
divadle leckdy pohřešovaných: upřímnost, naléhavou bezpro
střednost námětovou, slušný spád a jednu velmi dobře vy
kreslenou a motivovanou postavu. Námět sám je prostý a ni
kterak originální (Bruno Frank a j.): Jan Čermák se vrátí
po osvobození z koncentračního tábora, jsa pokládán už za
dávno mrtvého. Jeho žena se provdá za šoféra Hrubého a
čeká s ním dítě. Vysvětlí se, že Čermák přijal jméno druha,
umírajícího v koncentráku, Císaře, jehož matka se také ob
jeví a zapříčiní velmi papírové řešení, jež nikterak nepřispívá
k odstranění hrází mezi námi, naopak staví nové z jakési
měšťácké hrdopyšnosti, kterou jsem nepochopil. Je tu jistě
hodně sociální sentimentality wolkrovské éry i ražení, řeč
obou dělníků (museli to být dělníci, jako tam musela být ona
nezbytná rekvisita sociálních her, pradlena) je chvílemi mlu
vou soukromých docentů na letním bytě, ale je tu i hodně
poctivého úsilí vypořádat se s celým problémem opravdově,
zachytit aspoň zlomek toho, co pociťovali a čím trpěli kon
centrační navrátilci, opravdu se proměnivší z Čermáků, kteří
odešli, v Císaře, kteří se vrátili, v jiné lidi, odcizené a oddě
lené hrází strašlivých zkušeností od těch, kdož nepoznali.
A budiž řečeno ke chvále Burianově, není tu ani náznak
ideologie nebo politiky, již Burian snadno mohl do své práce
vpašovat. Vcelku: není to perla českého dramatu, ba ani per• lička. Ale je to slušná práce s poctivými úmysly, které nutno
ocenit.
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kapitola sleduje postavu Jana Zižky ve
hrách nejstarších i soudobých dramati
ků, výtvarné umění na divadle, divadlo
v přírodě a loutkové. Postavám kolem
divadla jsou věnovány důkladné studie
o dramaticích, režisérech, kritikovi J.
Vodákovi a divadelnímu řediteli F. A.
Šubertovi. Z dramatiků jsou to přede
vším Alois Jirásek, Jaroslav Hilbert a
Fr. X. Svoboda, z nichž každý není hod
nocen jen jako umělec, ale také jako
člověk, jehož autor dobře poznal z pří
mého styku. Proto tyto stati mají záro
veň ráz vzpomínkový, právě tak jako
kapitoly o Jaroslavu Kvapilovi a K. H.
Hilarovi. Závěrečná studie o herectví by
patřila svým zaměřením spíše do chysta
ného svazku druhého.
F. J.

Začátek nebo konec?
V Londýně je promítán film „Začátek
nebo konec?“, jehož námětem je ato
mová puma a možnosti využití atomové
energie. Film líčí výsledky bádání ame
rických, britských a kanadských vědců,
představuje presidenty Roosevelta a
Trumana a vědce Einsteina. Vrcholný
mi scénami je zkouška v Tennessee a
zničení Hirošimy, jež působí nezapome
nutelným dojmem. U anglických diváků
byl film přijat s velkým nadšením, ne
boť je dokonalý po stránce technické
i hrou herců, a představuje v obrazech
skutečně největší a nejnaléhavější pro
blém soudobého lidstva.
IP

Onou dobře vykreslenou postavou je Pochové manželka
dvou mužů, Anna; pozoruhodně přesná studie dělnické ženy,
jež se octne v situaci, kdy může rozhodnout jen ryzí cit, a
opravdu téměř až do konce věrohodné. Řehoř hraje svého
koncentráčníka věrohodně, trochu přehání na začátku se
svou nevrlostí a hodně se přeříkává; Brandýs jako Hrubý
dělá, co může (a toho nikdy není moc), Kočová vinou reži
séra a nemožné role dokonale zklamala jako paní Císařová,
jejíž stáří chce herečka divákům vykouzlit způsobem, vhod
ným pro zlé čarodějnice na loutkovém divadle. Triky, jako
vyrážení posledního slova věty, jsou příliš levné a známé,
než aby zapůsobily.
Pauper.
Po představeních anglického a francouzského souboru má
český divák (a nejen divák, ale i herec a režisér) nyní pří
ležitost uvidět i divadlo ruské a domníval by se, že se pře
svědčí o jeho hereckém a režijním stylu a o mnoha jiných
věcech, jež by chtěl porovnat a poznat. Bohužel, ruský sou
bor, který hostuje v činohře' 5. května, není právě takové
úrovně, jaká by odpovídala u nás dobře známé velké tradici
ruského porevolučního divadelnictví a není právě tím, co by
chom chtěli vidět ve snaze, nabýt jasnější představy o dneš
ním sovětském divadle. Opakuje se týž případ, o jakém jsme
psali již při hostování francouzského a anglického divadla
minulého roku ve Vinohradském divadle. Ve všech třech pří
padech je českému obecenstvu předváděn nejednotný zájez
dový ensemble, složený z několika silných hereckých indivi
dualit a doplněný řadou herců slabší úrovně, tedy ensemble,
sestavený výhradně pro zájezd; nikoli skupina s vyhraněným
uměleckým profilem a vlastním názorem na divadelní pro
blémy, jejíž představení by bylo výsledkem několikaleté spo
lečné divadelní práce. V ruském zájezdovém souboru je ně
kolik členů někdejšího divadla Moskevských, Mchatu, z nichž
nad jiné vyniká dvojice P. Pavlov a V. Grečova, kteří, zdá
se, udávají realistický styl představení. Srovnáme-li ruské
představení »Vassy Železnovové« s »Vassou«, inscenovanou
A .Radokem v červnu minlého roku v Komorním divadle,
uvidíme podstatný rozdíl a poznáme nejlépe, jak asi se má
Gorkij hrát. Nechci tím říci, že by ruské představení ve všech
složkách předstihovalo inscenaci českou, na to je tento soubor
příliš narychlo sestavený; už proto, že některé úlohy hrají
lepší i horší ochotníci, kteří doplnili soubor až v Praze, kde,
jak se zdá, i žijí. Také technika režie byla u Radoka vyspě
lejší. Tyto nedostatky jsou však spíše rázu technického a
nám při srovnání jde o celé pojetí a celého ducha inscenace
Gorkého analytické a realistické hry, tohoto krutého vidění
rozkladu ruské měšťácké společnosti. Rusové nepoužili ani
jednoho eskamotážního režisérského triku, nepotřebovali ani
světelných efektů, ani expresionistických výstupů, obráce
ných do obecenstva. Hráli Gorkého tak, jaký skutečně je,
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hlavní piáci soustředili na herce, zachovali civilitu hry, ne
používajíce expresionistických kouzel a surrealistických re
miniscencí a výpravy, a přece se jim podařilo vytvořit prav
divé prostředí a dramatický účin, tísnivou atmosféru rozpa
dajícího se domu, postaveného na chtivosti peněz a podkopá
vaného neřestmi a degenerací. Pavlovův Prochor je výkon,
jakých u nás vídáme málo, s velkým hereckým rozpětím
a překvapivou diferenciací gesta i hlasu. Vassa V. Grečové
je cele založena na vnitřním, nikoli vnějším propracování role
a na některých místech se zdá až příliš laskavá, až příliš
'mateřská a poněkud stereotypní. Přesto však je to výkon,
jakého Vassina česká představitelka (B. Waleská) nemohla
dosáhnout, už proto, že její Vassa v nepochopitelném režisérském rozmachu byla pojata jako mladší žena. Slabinou
představení, podobně jako u Radoka, je Ráchel, revolucionár
ka, protějšek odumírající společnosti, jediný částečně kladný
typ, hraná zřejmou ochotnici. M. Maksimová a L. Pešková
v rolích dcer Natalje a Ludmily jsou jak v pojetí, tak v he
reckém výkonu lepší představitelek našich, a to platí i o vět
šině ostatních, zvláště o výborném Zagrebelskim (Železnov).
Všem členům souboru je však společná velká-přirozenost po
hybů a řeči, jakou u nás na menších i větších scénách vídá
me jen u vyspělých herců. Rusové Často působí dojmem, jako
by nehráli divadlo, tak přirozeně se pohybují v konversačních scénách, s takovým zájmem hrají’ nikoli pro hlediště,
ale jaksi do hry, do děje, do dramatického zájmu. Zvlášť si
toho povšimneme v Simonovově konversační komedii, ve
které se po celá tři jednání mluví, většinou o věcech málo
významných a kde se celkem vůbec nic neděje. Dramaticky
je to nezajímavá a neobratná milostná historka, vsazená do
válečného prostředí, ale herci hrají s takovou chutí a většina
z nich takovou přirozeností, že děj se stává celkem nedůle
žitým a vznikají zábavné jednotlivé scény, velmi lidské a
humorné. A to je to nejzajímavější a nejpoučnější na před
staveních ruského divadla.
ZL

Hudba týdne
Dorothea Braus a premiéra Toscy.
V Domě umělců měla samostatný koncert anglická pianistka Dorothea Braus. Je to mladá žena příjemného ze
vnějšku a sympatického vystoupení. Škoda, že totéž nelze
tvrdit o jejím klavírním umění. A přece mohl koncert pro ni
dopadnout nepoměrně lépe, kdyby dovedla zvolit program
s větší mírou vkusu a hlavně s větším ohledem na své před
nosti a nedostatky. Pořad celého koncertu tvořil totiž podiv
nou směsici klasiky, romantiky i moderny, což by ještě ne
bylo tak tragické, kdyby od jednotlivých autorů vybrala díla,
pro koncertní pódium vhodnější. V prvé polovině uvedený
Haendl, Mozart a Schumann postrádali jakékoli stylovosti
a tón buď studil vnitřní neúčastí, nebo nezaujal pro nevyváženost prstové techniky. Jedině Beethovenova sonáta »Les
adieux« vyzněla v této části večera ku podivu dobře. Po pře
stávce, kdy jsme od sólistky již vůbec nic neočekávali, náhle
překvapila. Zahrála nejprve bravurně motorické »Rondo« od
Hummela a na to výrazně a bystře několik kousků modérny
(Bartók, Terguson, Britten). A sotvaže jsme se pro ni trochu
rozehřáli, zkazila vyvětralá Lisztova parafráze na polonézu
z Evžena Oněgina právě nabytý dojem. Inu, je známou iro
nií osudu, že většina reprodukčních umělců nejvíce touží hrát
to, co neumí. A to, co umí, zůstává zakopanou hřivnou.
Velká opera uvedla nyní i poslední z trojice děl, jež učinila
Pucciního slavným: Toscu. Krvavá náplň této opeiy, podá
vaná s bezostyšným naturalismem, si svého času velmi zne
přátelila přecitlivělé estéty v proslulých věžích ze slonoviny.
Aniž bych se cítil jako advocatus diaboli, dávám za pravdu
J. Procházkovi, který v programu říká, že Němci se důkladně
postarali o to, aby se nám Tosca zdála zcela nevinnou zá
ležitostí. Avšak i když nepoužijeme tento .aktuální zorný
úhel, je třeba vzít v úvahu, že to, co se nám při naší pře
vážně melancholické mentalitě zdá romaneskním sadismem,
sanguinickému temperamentu italskému je události zcela
běžnou. A zůstane faktem, že u nepředpojatého diváka se
účin dostaví s neomylnou jistotou, neboť motivace jsou lo
gické a děj dramaticky dobře vystupňován. A podobně je to
i s Pucciniho hudbou, plně podřízenou jevištním požadavkům.
Velká opera neopomněla ovšem žádné příležitosti, aby scé
nickou pompu nevyzvedla na nejvyšší možnou míru, ale sou
časně se vystřihala všech neúčelných efektů, uplatňovaných
často na škodu celé věci. Režisér Jernek si vedl nenápadně,
ale bezpečně, dobře stavěl herce, dovedl pointovat jejich akce
i světelně navodit správné ovzduší (kromě projekce ve 3.
jednání). Svobodova masivní scéna, řešená jako šikmý prů
mět chrámu, komnaty či vězení byla vynikající původností
myšlenky i slohem. Její nevýhodou jsou ovšem dlouho trvající
přestavby. Dirigent Bubeníček držel celkem se zdarem na
uzdě svůj orchestr, ač první jednání bylo nasazeno trochu

drsně a třetí trochu sentimentálně. Zde bych doporučoval
opak. Nezvykle vyrovnaná byla tentokráte úroveň pěvecká.
V titulní roli se dobře uvedla S. Procházková j. h. svým
silným dramatickým fondem hlasovým, kdežto zjevem ideál
ním typem Toscy není. V Caýaradóssim dokázal G. Reméc
přesvědčivě, že je nejlepším tenorem Velké opery. Jeho hlas
zni krásně a čistě, zvláště když mu árie dovolí legato. V parlandech mu, bohužel, vadí nečeská výslovnost. Schiller byl
výborný jako krutý Scarpia, Kautský se osvědčil v postavě
štvance Angelottiho a Nouzovský v úloze bodrého kostelníka.
Kropáčkovy kostymy byly výstižné, sbory tentokráte méně
přesvědčivé. Představení mělo o premiéře úspěch a jistě jej
bude mít i nadále.
IG.

Film týdne
»Nejprve stvořil ženu« (amer. film rež. G. Stevense v ki
nu Metro). — »Synové hor« (sov. film rež. A. Rooma v kinu
Moskva). — »Postrach biletářů« (francouz. film rež. J. Devaivrea v kinu Juliš). — »Černé komando« (amer. film rež.
R. Walshe v kinu Apollo). — Srdce pod maskou« (amer.
film rež. J. Duviviera v kinu Letka). — »Modelka« (amer.
film rež. Ch. Vidora v kinu Alfa). — »Zápas o moře« (angl.
film rež. P. Jaksona v kinu Svoboda).
Pro americký film »Nejprve stvořil ženu« (Woman of the
Year) byl, jak vidět, vynalezen nesmírně přitažlivý český
název. Je to už kolikátá aplikace problému moderního man
želství, v níž, na rozdíl od jiných, žena neopouští zaměst
náni, aby se věnovala výhradně domácnosti, nýbrž místo
tohoto extrému se zde doporučuje zlatá střední cesta. Jak
to dopadlo, ovšem již film nepovídá. Snímek, oplývající mno
ha vtipnými nápady a nesený tak vynikajícími představiteli,
jako jsou S. Tracy a K. Hepburnová, se o své obecenstvo
nemusí obávat. — Když byla oznámena slavnostní premiéra
sovětského filmu »Synové hor«, vyprávějícího hranou formou
o odboji jugoslávského lidu, domnívali jsme se, že půjde
o významnou uměleckou práci, podtrženou nadto významem
politickým. Naše očekávání bylo těžce zklamáno, neboť jsme
se setkali s filmem, jakých bychom na našich plátnech ne
radi viděli mnoho. Slabě nahozená dějová linie je insceno
vána tak pathetickým způsobem, že se již ani o pathosu
nedá hovořit. Primitivní úroveň režijní a technická a k tomu
politická tendence skreslující, — to jsou vady, pro něž ne
můžeme být s tímto dílem, reprešentujícím spolupráci so
větsko-jugoslávskou,, naprosto spokojeni. Vzpomínáme* na
první dokumentární film o jugoslávském odboji! Zde nepo
může odvolávání se na těžké podmínky natáčení a nepomůže
tu ani poukaz na státně-politickou funkci tohoto filmu, ne
boť ta právě částečně je to, která vehnala jeho tvůrce do
slepé uličky. — Francouzi pokračují v dodávání svých vel
mi špatných filmů a ocitají se stále blíže okamžiku, kdy
se na francouzské filmy nebude chodit; »Postrach biletářů«
(Le roi de resquilleurs) je, ubohou slátaninou, která jen
místy může rozesmát, aby diváka v zápětí uvrhla v nejčer
nější skepsi. — Romantika Divokého západu nevymírá.
»Černé komando« (The Dark Command) je několikátou ob
měnou thematu o souboji dvou mužů o jednu ženu, z nichž
jeden (pochopitelně) to vyhraje a spravedlnosti je učiněno
zadost. Tentokrát se to odehrává v době americké občan
ské války, a J. Wayne a C. Trevor nemají vůbec žádnou
práci s vytvořením svých rolí. — Julien Duvivier, francouz
ský režisér, jeden z největších filmařů vůbec, který za vál
ky pracoval v Americe, natočil další soubor povídek pod
názvem »Srdce pod maskou« (Flesh and Fantasy). Jde tu
o řešení otázky, do jaké míry může být člověk ve svém
jednání ovládán budoucnosti, jež se mu objeví proroctvím
nebo snem. Nejlépe je to dokumentováno povídkou třetí:
provazolezcí se ve snu zdá, že sg zřítil. Nemůže proto pra
covat na svém obtížném novém čísle. .Když pak se mu zdá
jiný sen,,-jenž se nesplní, je přesvědčen, že síla předchozího
snu minula *h. pracuje opět normálně, avšak druhý sen se
splní dodatečně. To znamená, že jen tehdy, má-li člověk
málo odolnou vůli a nechá se ovládat, může být snem nebo
proroctvím ovládán. Vtipná a velmi poutavá forma, jíž je
tento příběh podán, bezvadné režijní i herecké zpracování,
na němž se zúčastnilo mnoho slavných jmen (Ch. Boyer,
Barbara Stanwyck, E. G. Robinson, T. Mitchell a j.) zaru
čují tomuto filmu plný úspěch. — Přátelé jazzu a stepu,
jakož i příznivci ženské krásy vůbec, si přijdou na své na
barevné revui »Modelka« (Cover Girl), jež je vlastně pás
mem tanečních a pěveckých výstupů proslavené hollywood
ské krásky Rity Hayworth a přehlídkou toalet. Více se
o tom, myslím, napsat nedá. — V referátu o loňskéjn festi
valu britského filmu v ČSR (Obzory roč. II. č. 42) jsme se
pochvalně zmínili o anglickém barevném filmu »Zápas o mo
ře« (Western Approaches), jenž polodokumentární formou,
bez profesionálních herců, líčí boj anglické nákladní lodi
s německou ponorkou.
bs
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Rozhlas týdne
»Odysseův návrat.« Pro rozhlas podle Homérovy Odysseje
napsal Edward Sáckwille-West, Přeložil Ota Ornest, hudba
V. Nelhýbel. Režie J. Bezdíček.
Pražská rozhlasová dramturgie i přes dnes už nedostatečné
vybavení našich rozhlasových studií sahá směle také po re
produkčně náix>čných zahraničních rozhlasových hrách, aby
konečně otevřela posluchačům v Československu tak dlouho
zastřené výhledy do cizí rozhlasové tvorby. Někdy se jí tento
záměr nedaří, neboť ne vše cizí je nejlepší, jindy však nás
rozhlas skutečně mile překvapuje, jako tomu bylo v posled
ních dnech při vysílání hry »Odysseův návrat«, kterou podle
Homéra volně napsal anglický autor Edvard Sackwille-West.
I když nechceme jen tak beze všeho nekriticky přijímat toto
obsáhlé tříhodinové dílo, přesto musíme uznat mimořádnou
závažnost hry, jež vzbudila již za války v Anglii velkou po
zornost a která podle všeho bude mít i u nás zcela zaslouženě
mimořádný ohlas. Námět hry, vytěžené ze starořeckého epo
su, přilákal již nejednoho básníka, za války však příběh
o vládci ostrova Ithaky Odysseovi, jehož návrat z trojské
. války a z dlouhých bloudění mořskými dáíkami očekává po
osmnáct let trpělivě věrná žena Penelope a ithacký lid, sužo
vaný zatím, po léta Odysseovy nepřítomnosti násilníky, kteří
ovládli ostrov a zavádějí na něm vládu lži, teroru a vyděračství, tento příběh za války byl poznamenán výstražnou ak
tuálností, živou neobyčejně i pro nás. Ale v tom není konečně
jen význam této hry. Ten třeba spatřovat jak v opravdu básniokém podání náročné látky, tak i ve výrazné rozhlasovosti, která od dějové rozmáchlosti a místy ještě poněkud
rušivé pompésnosti prvého dílu dospívá v umělecky průkaz
nější části 'druhé k výrazovému zlidštění, jevícímu se ze
jména ve scénách mezi Odysseem, jeho synem Telemachem
a ovšem i věrnou Penelopou. Autor hry zapojil do služeb svého
díla nejrozmanitější tvary rozhlasové umělecké formy — od
vznosného vyjádření melodramatického až k přitlumenému
zvroucnění; v souladu s tím zvučí i slovo básníkovo jednou
působivým názvukem antiky, jinde zase nabývá moderního
tvaru, celek pak, opřený o řadu rozhlasově působivých prvků,
vyznívá ve spontánně nevšední účin rozhlasového básnického
díla. Nelze ovšem současně nepřiznat, že i přesto máme ke
hře určité výhrady. Tak místy nám vadí nadměrná popis«
most, která — jak se zdá — je vlastní anglickým rozhlasovým
hrám, nehoví nám tak docela ani časová rozsáhlost díla, děj
hry jeví se pak místy poněkud chaotický, ba ani charakte
ristika některých postav hry není vždy dostatečně vyvážena
vzhledem k dějové i myšlenkové mnohotvarosti díla — ale to
jsou detaily, jež sice nejsou v podstatě příliš na újmu hře,
které ale by mohly přesto zmásti naše rozhlasové autory
i posluchače, neboť je jim zde jako sacrosanctum předkládáno
něco, co není ve všech bodech tak docela v souladu s výsled
ky, k-nimž během let dospěli naši nejvýznamnější rozhlasoví
pracovníci. Na poslech relace ták mimořádné měla být naše
veřejnost připravena obsáhlým rozborem díla na př. v »Na
šem rozhlase« a nikoli vlastně jen strohým upozorněním;
vyhradil-li si rozhlas, že bude sám redigovat první strajjy
tohoto časopisu, měl by také dbáti, aby se tu čtenář dověděl
něco podstatného o významných rozhlasových pořadech. Pro
rozsáhlé komentáře na pokračování k úředním výnosům
máme přece jiné časopisy. Zdá se, že rozhlasová redakce
tohoto listu chce za každou cenu dokázat, aby počet odbě
ratelů se zmenšil, neboť i jiné články jsou tak dokonale ne
záživné, že zajímavější pomalu bude už i jízdní řád. Ale to
už je zase jiná kapitola — a proto se vraťme ještě k pro
vedení hry. Sluší se zde především ještě zmínit o režii J. Bezdíčka, který pronikl až do dřeně díla, umocňuje pečlivě každý
dialog i každičkou scénku citlivým postřehem i citem pro bá
sníkovo slovo. V hlavní roli pak překvapil znovu kdysi před
stavitel nezapomenutelného rozhlasového Kolumba Bohuš
Hradil svým tvárným hlasovým fondem, v němž našel vše
chnu potřebnou mužnost i vroucnost, dávaje z nich od slova
ke slovu vyrůstat živé postavě neobyčejně lidského Odyssea;
byl to výkon, na který se nezapomíná. Je škoda, že herec
takových vynikajících kvalit je rozhlasem i divadlem tak
málo využit. Neméně zaujala vzácnou hlasovou kázní i vhod
ně přitlumeným tónem, plným bezprostředního citu, zname
nitá Vlasta Fabiánová, mladickým zápalem přizdobil svůj
výkon J. Pehr v roli Telemacha. Není možno připomenout
všechny role, většinou zdařile podané, pouze D. Medřická
v roli Athény byla tentokráte hlasově příliš rozkolísaná.
Krásná Nelhýbelova hudba a zvučný Ornestův překlad do
tvrdily pak ještě úspěch relace, kterou nepochybně uslyšíme
víckrát.
Dr Karel Zajíček.

Tak se píše...
v »Právu lidu« (22. dubna 1947): »Dne 1. máje přiletí
do Londýna delegace 30 zástupců čs. znárodněného fil
mu, v jejímž čele bude náměstek min. předsedy Zde
něk Fierlinger, Spejbl a Hurvínek a několik jiných
loutek...... (vystupujících v těchto hrách, bude do
praveno do Londýna i s kulisami zvláštním vozem).«
— Zaslal Z. V., Karlovy Vary.
ve »Slově národa« (25. dubna 1947): »Čs. velvyslanec
v Londýně dr. Kratochvíl odevzdal ve středu v Buckinghamském paláci pověřovací listiny vévodovi
z Gloucesteru, který zastupuje krále za jeho pobytu
v Jihomoravské unii.« — Zaslal J. H., Poho
řelice.
ve »Svobodných novinách« (23. dubna 1947): »Po zá
pase v Košicích sehrála Slavia Praha přátelské utkání
v Batizovcích, kde 2000 diváků předvedlo velmi pěknou
hru.« — Zaslal V. G„ Blansko.

v »Právu lidu« (24. dubna 1947): »Byl celý rok (t. j.
Jiří Steimar) současně šéfrežisérem a šéfem činohry
divadla v Olomouci, což obstarával denně rychlíkem.«
— Zaslala M. K., Praha.
v »Práci« (27. dubna 1947): »Viktoria Nusle—Mělník
3:3 (1:2), 500 diváků. Všechny branky vítězů Va
něk. Řídil Hladký.« — Zaslal A. P., Staré Strašecí.

ve »Svobodných novinách« (25. dubna 1947 č. 97):
»Traktor táhl před sebou 3 soupravy sekacích
strojů ...« ·— Zaslal dr. A. L., Valašské Klobouky.
ve »Svobodných novinách« (10. dubna 1947): »Loďařská společnost hledá Spedičního úředníka, který by
zároveň mohl vyřizovati korespondenci a
stenografku.« — Zaslal dr. L. B_, Praha.
v »Lidové demokracii« (30. dubna 1947): »Po sobot
ních předporadách konala se v neděli dopoledne v Bra
tislavě valná hromada Slovenského hockeyového svazu
za účasti zástupců ČSTS, SÚŠR, ČSÚLH, ČSLH a SFS.
Za SÚŠR pozdravil valné shromáždění Vereš, za
ČSÚLH vrch, ředitel J. Loos, za ČSLH řed. Preininger
a SFS Kupric.« — Zaslal K. P., Val. Klobouky.
v »Lidové demokracii« (27. dubna 1947): »A krajinný
ráz není dnes jediný k o p e c, kam by nevedla nějaká
dopravní horská cesta.« — Zaslal R. V., Brno.
v »Obzorech« (roč. III., č. 17): »... a Moskva,
příliš nehostinná pro tisíce novinářů ze všech koutů
světa, všech barev a jazyků, kteří t u v polorozbitém
hlavním městě impéria,..« — Zaslal dr. A. L.,
Valašské Klobouky.
v »Rudém právu« (27. dubna 1947): »Ze skal se láme
materiál na knížecí skvosty: stříbro, iztac teocnitla,
»bílé hovno boh ů«. Vidíte, jak bílí bohové
hovna vnikají do země a stále více Indiánů že
nou do dolů.« — Zaslal S. N., Praha X.
v »Našinci« (25. TV. 1947): »Jsou prý též připraveny
vlaky pro britského ministra zahraničí
Bidaulta.« — Zaslal A. U„ Lidečko.
v »Hlasu osvobozených« (23. IV. 1947): »Obvodní rady
ve všech městských čtvrtích se vyzývají k okamžité
mu přemalování uličních tabulek, aby do květno
vé revoluce již nikde nebyl čitelný ně
mecký nadpis.« — Zaslal J. M., Praha.
v »Rudém právu« (22. IV. 1947): »Rychle hraný zá
pas dvou tvrdých soupeřů se stal kořistí lépe dispo
novaných hostů, kteří zejména v útoku byli lepší, než
diváci.« — Zaslal Š. T„ V. Hamry.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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NAŠE ČS. TŘÍDNÍ LOTERIE
vyplatila na výhrách
až dodnes 2» 222,923.670 Kčs

Herní plán 56. čs . třídní loterie od 15.
května poskytne tyto velké výhry:
PRÉMIE:

200.000 Kčs
200.000 Kčs
200.000 Kčs

1,000.000 Kčs
300.000 Kčs
200.000 Kčs

A DÁLE:

HLAVNÍ VYHRY:

180.000 Kčs

1,000.000 Kčs

160.000 Kčs

500.000 Kčs

140.000 Kčs
5X100.000 Kčs

500.000
400.000
300.000
300.000
300.000

Kčs
Kčs

6X 90.000 Kčs

Kčs

6X 80.000 Kčs
6X 70.000 Kčs
7X 60.000 Kčs

Kčs

Kčs

200.000 Kčs
. 2C0.000 Kčs

10X 50.000 Kčs
13 X 40.000 Kčs atd., atd.

LOSY OBJEDNEJTE Sl VČAS U SVÉ PRODEJNY!

y8 losu pouze 4 2 Kčs pro třídu.
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světoznámé kosmetiky,
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s úspěchem používám a doporučuji.
STELLA MÁJOVÁ.
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Kniha o chrámu svátého Vita,
která překvapí a potěší
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CHRÁM SV. VÍTA
V OBRAZECH JIŘÍHO JENÍČKA
122 snímků našeho předního fotografa, z nichž každý
znamená nový pohled, novou událost. Dokonalé vyvá
žení svitla a stínu, smysl pro podrobnosti i celkovou
koncepci tvoří z téchto obrazů monumentální dílo, je
hož prohlídka je jako cesta samotným chrámem. Celo·,
stránkové obrazy zachycují všechno, co je v svatovít
ském chrámu neicennčjší a nejpamátnéjšL

Dílo je reprodukováno Neubertovým
hlubotiskem předválečné úrovně
Ovod napsal JAN CEP, výtv. rozbor R. ROUCEK
Formát knihy je zo.j X18.$ cm.
Cena brož. Kčs 140.-, váz. Kčs 290.U viech knihkupců
NAKLADATELSTVÍ

V PRAZE II,

UNIVERSUM

VÁCLAVSKÁ UL. 1 a
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I n ser tni objednávky vyřizuje

insert ní

UNIVERSUM

J

oddělení Hraiia II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 3 1 - 4 1. 3 N O - 6 3.

HEIAÍOEAVO PO VYBK IIl
Angličané zničili obrovskými náložemi, zvláště
trhavými výbušninami, nemecká pevnostní zaříze
ní na ostrově Helgolandu, zejména ponorkové
úkryty, jejichž betonové stěny měly sílu přes 3m.
Britské letectvo za války se marně pókoušelo
helgolandské ponorkové pevnosti zničit.
1. 2.5.4. Pohled na zpustošený Helgoland. 5. Novi
náři a američtí vědci se blíží po výbuchu, jehož
síla se téměř rovnala výbuchu atomové pumy,
Helgolandu. 6. Američtí vědci studují záznamy
o výbuchu na vlastní seismografické stanici-

